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ΔΔΚΚΘΘΔΔΖΖ  ΓΓΗΗΑΑΥΥΔΔΗΗΡΡΗΗΖΖ  ΣΣΟΟΤΤ  ΓΓΗΗΟΟΗΗΚΚΖΖΣΣΗΗΚΚΟΟΤΤ  ΤΤΜΜΒΒΟΟΤΤΛΛΗΗΟΟΤΤ  

 
ηε παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηεο Δηαηξείαο «ΠΔΗΡΑΗΩ LEASING 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΜΗΘΩΔΗ Α.Δ.», γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2013, ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζζεθαλ ζηε πεξίνδν θαη ε 
επίδξαζή ηνπο ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ,πεξηγξάθνληαη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ ε Δηαηξεία ελδέρεηαη λα 
αληηκεησπίζεη ζην λέν έηνο θαη ηέινο παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηνπ εθδφηε θαη ησλ 
ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ πξνζψπσλ. 
 

Η. ΔΠΗΓΟΔΗ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 
 
H εηαηξεία Πεηξαηψο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ. είλαη κέινο ηνπ International Finance and Leasing Association (IFLA) θαη 
δηαρεηξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ηνπ Οκίινπ Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηελ Διιάδα.  
 
Σν 2013 νινθιεξψζεθαλ νη ηππηθέο – λνκηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο Γεληθή Leasing, γεγνλφο πνπ 
απνηειεί ηνλ πξψην κεηαζρεκαηηζκφ απφ απηνχο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, κε ζηφρν ηελ απνξξφθεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 
ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ησλ εηαηξεηψλ Κχπξνπ Leasing θαη CPB Leasing. Με ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ε Πεηξαηψο Leasing ζα 
θαηαζηεί ε κεγαιχηεξε θαη ηζρπξφηεξε εηαηξεία ηνπ θιάδνπ κε κεξίδην αγνξάο κεγαιχηεξν ηνπ 40%. 
 
Οη λέεο εξγαζίεο 2013 αλήιζαλ ζε 79 εθ.. Σν ελνπνηεκέλν εθκηζζσκέλν ελεξγεηηθφ (πξν πξνβιέςεσλ), κεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ 
ραξηνθπιαθίνπ θαη ηεο Γεληθήο Leasing, αλήιζε ζε € 1.015 εθ., ελψ ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο κεηψζεθε θαηά 7% ζε € 923 εθ..  
 
Παξά ην γεγνλφο ηεο κείσζεο ησλ εζφδσλ ηφθσλ θαηά 13% ζε € 31 εθ. ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ αιιά θαη ηεο αξλεηηθήο 
πηζησηηθήο επέθηαζεο, ην ζχλνιν θαζαξψλ εζφδσλ παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 11% ζε 13 εθ. απφ 11,8 εθ. ην 2012 ιφγσ ησλ επηιεθηηθψλ 
θηλήζεσλ αλαδηάξζξσζεο, αλαηηκνιφγεζεο θαη ελεξγεηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ραξηνθπιαθίνπ.  
 
εκαληηθφ βάξνο δφζεθε ζηελ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ιεηηνπξγηθψλ (επαγγεικαηηθψλ) κηζζψζεσλ αλαθηεκέλσλ αθηλήησλ, κε απνηέιεζκα 
ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ θαηά 66,5% ζε € 866 ρηι., ελψ νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ εκθαλίδνληαη απμεκέλεο θαηά 36,7% ιφγσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο ζην πξφγξακκα νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνλ Όκηιν Πεηξαηψο. 
 
Σα πξν πξνβιέςεσλ θέξδε αλήιζαλ ζε 1,6 εθ. έλαληη € 5,2 κε βάζε ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2012. Σν ζπλνιηθφ απνζεκαηηθφ 
πξνβιέςεσλ εληζρχζεθε πεξαηηέξσ κε πξνβιέςεηο ρξήζεο € 48,5 εθ. θηάλνληαο ηα € 184 εθ. απφ € 135 εθ. ηελ 31/12/2012 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηνχ ηεο Γεληθή Leasing), αληηζηνηρψληαο έηζη ζην 15% ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Λφγσ ησλ πςειψλ 
πξνβιέςεσλ νη δεκηέο ρξήζεο πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε € 47 εθ. 
 
Σν 2014 ε εηαηξεία ζα επηθεληξσζεί ζηελ επηηπρή αθνκνίσζε ηνπ πξνζηηζέκελνπ ραξηνθπιαθίνπ ελψ παξάιιεια ζα ζπλερίζεη ηελ 
ελεξγή δηαρείξηζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ππνζηεξίδνληαο ηηο επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ πειαηψλ ηεο. 
 
Ο Γείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε δηακνξθψλεηαη ζε 9,3%. 

 
Δπηπιένλ παξνπζηάδνληαη νη θάησζη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο: 

 
(α) Γηάξζξσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  
Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλεξρφηαλ ζε επξψ 139,3 εθ. δηαηξνχκελν ζε 5.590.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο 
κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 24,92 έθαζηε.  Μνλαδηθή κέηνρνο είλαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ. 
 
Σν ζχλνιν (100%) ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη θνηλέο, νλνκαζηηθέο θαη αδηαίξεηεο θαη δελ ππάξρνπλ εηδηθέο θαηεγνξίεο κεηνρψλ. Σα 
δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο κεηνρέο, είλαη απηά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κ.Ν. 2190/1920. 
 
(β) Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. 
Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα κεηαβίβαζεο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ λα είλαη γλσζηνί ζε απηήλ.  
 
(γ) εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3556/2007.  
Μνλαδηθή κέηνρνο είλαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ, κε πνζνζηφ 100%. 
 
(δ) Κάηνρνη κεηνρψλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ 
Γελ ππάξρνπλ κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.  
 
(ε) Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ - Πξνζεζκίεο άζθεζεο ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ. 
Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο νη νπνίνη είλαη γλσζηνί ζηελ Δηαηξεία.  
 
(ζη) πκθσλίεο Μεηφρσλ γηα πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ. 
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο κεηφρσλ.  
 
(δ) Καλφλεο δηνξηζκνχ / αληηθαηάζηαζεο κειψλ Γ.. θαη ηξνπνπνίεζεο Καηαζηαηηθνχ εθφζνλ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα 
ζηνλ Κ.Ν.2190/1920. 
Γελ πθίζηαληαη δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κ.Ν.2190/1920.  
 
(ε) Αξκνδηφηεηα Γ.. γηα έθδνζε λέσλ κεηνρψλ / αγνξά ίδησλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/20. 
Γελ πθίζηαηαη. 
 
(ζ) εκαληηθέο ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο πνπ ηζρχνπλ / ηξνπνπνηνχληαη / ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο 
θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο. 
Γελ πθίζηαληαη. 
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(η) πκθσλίεο απνδεκίσζεο κειψλ Γ.. ή πξνζσπηθνχ ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο / απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ζεηείαο 
/ απαζρφιεζεο ιφγσ δεκφζηαο πξφηαζεο. 
Γελ πθίζηαληαη. 
 
(θ) Μέζνδνη πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ δηαθφξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο, θαζψο 
θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ. 
Γηα ην παξαπάλσ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ελφηεηεο 2.3 έσο θαη 2.19 ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 
Γεθεκβξίνπ 2013. 
 

ΗΗ. ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ  
 
Ζ  Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (επηηφθηα, ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο), πηζησηηθφ 
θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Ο θχξηνο φγθνο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ αθνξά απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, ελψ ν θχξηνο φγθνο ησλ 
ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ έθδνζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ.  
 
Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηνλ Risk Officer, ν νπνίνο ζχκθσλα θαη κε ην νξγαλφγξακκα ηεο Δηαηξείαο αλαθέξεηαη ζην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, κε ηελ ζπλδξνκή ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο Τπεξεζίαο Δκπινθψλ ηεο Δηαηξείαο, ππφ ηελ 
επνπηεία ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε 
ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. 
 
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεη ε  Δηαηξεία απνξξέεη απφ ηελ πηζαλφηεηα κε εηζπξάμεσο ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσκάησλ απφ 
ηνπο κηζζσηέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απνπιεξσκήο ησλ ζπκβάζεσλ. Ζ έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν εμεηάδεηαη κέζα απφ ηελ 
αλάιπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ πθηζηακέλσλ θαη ππνςήθησλ κηζζσηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ 
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ ιήςε θαιπκκάησλ θαη εγγπήζεσλ (εηαηξηθψλ ή πξνζσπηθψλ) απφ ηνπο κηζζσηέο.  
 
Ζ  Δηαηξεία απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, επνκέλσο νη κηζζσηέο ηεο ππφθεηληαη εμ αξρήο ζε 
δηαδηθαζίεο πηζηνιεπηηθήο αμηνινγήζεσο.  

 
Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο  Δηαηξείαο αθνξνχλ νκνινγηαθά δάλεηα, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπκβάζεσλ 
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Ζ Δηαηξεία θαηά θαλφλα δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν επηηνθίνπ ιφγσ ζχλδεζεο ηνπ επηηνθίνπ ησλ δαλεηαθψλ 
ππνρξεψζεψλ ηεο κε ην επηηφθην ησλ αληίζηνηρσλ  απαηηήζεσλ απφ πειάηεο. 

 
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Διιάδα θαη ζπλεπψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο δηεμάγεηαη ζε Δπξψ. 
Γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε μέλν λφκηζκα ε Δηαηξεία αληηζηαζκίδεη πιήξσο ηνλ θίλδπλν, ζπλδένληαο θάζε απαίηεζε 
ζε μέλν λφκηζκα κε αληίζηνηρε ππνρξέσζε ζην ίδην λφκηζκα. 
 
Ζ Δηαηξεία θαηά πάγηα ηαθηηθή, δελ πξναγνξάδεη ζπλάιιαγκα θαη δελ ζπλάπηεη ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζπλαιιάγκαηνο κε 
εμσηεξηθνχο αληηζπκβαιιφκελνπο. 
 
αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ε Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ηεο κεηαβνιήο ησλ ηζνηηκηψλ ησλ δηαθφξσλ 
λνκηζκάησλ ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο. 
 

Πξνζσπηθό 
 
Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζηεξίδεηαη ζε νκάδα έκπεηξσλ θαη ηθαλψλ ζηειερψλ, ηα νπνία έρνπλ πιήξε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ζπκβάιινληαο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ εηαηξεηψλ. 
 
Σν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο ζηηο 31.12.2013, κεηά θαη ηελ απνξξφθεζε ηεο Γεληθήο Leasing, αλεξρφηαλ ζε 55 εξγαδνκέλνπο. Οη ζρέζεηο 
ηεο Γηνίθεζεο κε ην πξνζσπηθφ ηεο είλαη άξηζηεο θαη δελ παξνπζηάδνληαη εξγαζηαθά πξνβιήκαηα. πλέπεηα ησλ ζρέζεσλ απηψλ είλαη ε 
έιιεηςε δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ λα αθνξνχλ ζε εξγαζηαθά ζέκαηα. 
 

Μεηαγελέζηεξα Γεγνλόηα 
 
Βαζηδφκελνη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε θαη κε θαιή πίζηε, ζαο δειψλνπκε φηη κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2013, δελ έρνπλ ιάβεη ρψξα άιια γεγνλφηα εθηφο απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
ζεκείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  Νν 29. «Γεγνλφηα κεηά ηεο εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο», γηα ηα νπνία ζα 
έπξεπε λα γίλνπλ  νη απαηηνχκελεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ή νη απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο.  
 
 

Αζήλα, 9 Μαΐνπ 2014 
 
 
 

 
            Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ                                                               Ο Αληηπξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

       
 
 
         
 
 

                             Υξηζηφδνπινο Αλησληάδεο                                                                           Ησάλλεο Μαπξέινο 
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ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
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ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΖΖ  ΤΤΝΝΟΟΛΛΗΗΚΚΟΟΤΤ  ΔΔΗΗΟΟΓΓΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟ      

 
  Από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 

     

     

 εκείσζε 31-Γεθ-13  31-Γεθ-12 
(1)

 

     

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα  31.310   35.930  

Μείνλ: Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 5 22.222   27.787  

Καζαξά έζνδα από ηόθνπο  9.088   8.143  

Λνηπά έζνδα  6 4.001   3.708  

ύλνιν θαζαξώλ εζόδσλ  13.089   11.851  

Γαπάλεο πξνζσπηθνχ 7 (2.258)  (1.653) 

Λνηπά έμνδα 8 (8.509)  (4.572) 

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ, άπισλ θαη επελδπηηθψλ  ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ 13,14 (720)  (376) 

Απνκείσζε αμίαο επελδπηηθψλ αθηλήησλ 14 (6.070)   (3.060) 

Απνκείσζε αμίαο απαηηήζεσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 9,15 (42.519)  (36.873) 

(Εεκηέο) / Κέξδε πξν θόξσλ  (46.987)  (34.683)  

Μείνλ: Φφξνο εηζνδήκαηνο 10                  (13.760)  (5.647) 

(Εεκηέο) / Κέξδε κεηά από θόξνπο   (33.227)   (29.036)  

     

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο      

 
ηνηρεία πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ κεηαγελέζηεξα ζηελ  
Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 
     
 
Αλαινγηζηηθά Κέξδε / (δεκηέο) ιφγσ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19  
«Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο» 
  42  (89) 

Φφξνη πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα αλαινγηζηηθά θέξδε/ (δεκηέο)  (11)  18 

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα / (Έμνδα) κεηά από θόξνπο   31  (71) 

πλνιηθό εηζόδεκα κεηά από θόξνπο 
 (33.196)  

 
(29.107) 

 
(1)  

Γηα ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2012 βι. ζηηο ζεκεηψζεηο 24 θαη 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
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ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΖΖ  ΟΟΗΗΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΚΚΖΖ  ΘΘΔΔΖΖ  

 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκείσζε  31 Γεθεκβξίνπ 2013  31 Γεθεκβξίνπ 2012

(1)
 

      

 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 11  9.342  9.149 

 Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ  12 1.014.497  1.058.271  

 Μείνλ: Πξνβιέςεηο  γηα δεκηέο (απνκεηψζεηο) 9 140.534 873.963 105.588 952.683 

 Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 13  1.511  1.558 

Δπελδπηηθά αθίλεηα 14  25.070  14.591 

 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 19  22.301  8.554 

 Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 15  99.659  98.659 

 YNOΛO ENEPΓHTIKOY    1.031.846  1.085.194 

      

      

      

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ      

      

 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 16  21.051  12.821 

 Οκνινγηαθά θαη ινηπά ηξαπεδηθά δάλεηα 17  917.343  986.571 

 Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο  17  5.871  5.871 

 Λνηπέο πξνβιέςεηο 18  2.210  2.210 
 Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ    
  απφ  ηελ ππεξεζία 20  328  365 

 ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ   946.803  1.007.838 

      

      

 ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ      

      

 Μεηνρηθφ θεθάιαην  21  139.303  139.303 

 Γηαθνξά  ππέξ ην άξηην 21  21.080  (20.509) 

 Απνζεκαηηθά 22  1.480  1.449 

 πζζσξεπκέλα θέξδε 23  (76.820)  (42.887) 

 ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ   85.043  77.356 

 
     

 ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΚΑΗ ΗΓΗΧΝ    
 ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

 
 1.031.846  1.085.194 

 
(1)  

Γηα ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2012 βι. ζηηο ζεκεηψζεηο 24 θαη 25 
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ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΖΖ  ΜΜΔΔΣΣΑΑΒΒΟΟΛΛΧΧΝΝ  ΗΗΓΓΗΗΧΧΝΝ  ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΧΧΝΝ  
 

 

 
εκείσζε Μεηνρηθό 

Κεθάιαην 

Γηαθνξά 
Τπέξ ην 

Άξηην 

Απνζεκαηηθά 
ιόγσ 

ηξνπνπνηεκέλνπ  
ΓΛΠ19 

 Απνζεκαηηθά 
Κέξδε-

Εεκηέο εηο 
λένλ 

ύλνιν 
Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

        

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012  139.303 22.871 - 566 (13.851) 148.889 

 
Δπίδξαζε ιφγσ ηεο αλαδξνκηθήο 
εθαξκνγήο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 
« Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» 
 

25 - - 209 - - 209 

 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ιφγσ ηνπ 
ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 « Παξνρέο ζε 
Δξγαδνκέλνπο» 
 

25 - - (42) - - (42) 

Αλαζεσξεκέλν ππόινηπν ηελ 
1 Ηαλνπαξίνπ 2012 

 
139.303 22.871 167 566 (13.851) 149.056 

 
Δπίδξαζε ιφγσ ηεο αλαδξνκηθήο 
εθαξκνγήο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 
« Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» 
 

25,20 - - (89) - - (89) 

 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία ιφγσ ηνπ 
ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 « Παξνρέο ζε 
Δξγαδνκέλνπο» 
 

25,19 - - 18 - - 18 

Μεηαβνιή απνζεκαηηθψλ ιφγσ 
απνξξφθεζεο ηεο Γεληθή Leasing Α.Δ.   

 
- (43.380) - 787 - (42.593) 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ 
θφξνπο 01.01.2012-31.12.2012 

 
- - - - (29.036) (29.036) 

Τπόινηπα ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012
(1)  

 

 
139.303 (20.509) 96 1.353 (42.887) 77.356 

 
 

 
  

 
   

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013
(1)  

 

 
139.303 (20.509) 96 1.353 (42.887) 77.356 

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) 
θαζνξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ παξνρψλ 

 
20 - - 42 - - 42 

 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία πνπ 
αληηζηνηρεί ζηα αλαινγηζηηθά θέξδε / 
(δεκηέο) θαζνξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ 
παξνρψλ 
 

 
 

 
19 
 

- - (11) - - (11) 

Μεηαβνιή απνζεκαηηθψλ ιφγσ 
απνξξφθεζεο ηεο Γεληθή Leasing Α.Δ.   

 
 - 43.266 - - (706) 42.560 

Φφξνο πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ 
 

21 - (1.677) - - - (1.677) 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ 
θφξνπο 01.01.2013-31.12.2013 

 
- - -  - (33.227) (33.227) 

Τπόινηπα ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 
 

139.303 21.080 127 1.353 (76.820) 85.043 

               
(1)  

Γηα ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2012 βι. ζηηο ζεκεηψζεηο 24 θαη 25 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 



Πεηξαηώο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31  Γεθεκβξίνπ 2013 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΖΖ  ΣΣΑΑΜΜΔΔΗΗΑΑΚΚΧΧΝΝ  ΡΡΟΟΧΧΝΝ  
 

 31 Γεθεκβξίνπ 2013  31 Γεθεκβξίνπ 2012
(1)  

 

Σακεηαθέο Ρνέο Λεηηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
   

(Εεκηέο) κεηά απφ θφξνπο (33.227)  (29.036) 

    

Πιένλ πξνζαξκνγέο ηνπ θέξδνπο γηα:    

Φφξνη                                         (13.760)         (5.647) 

Απνζβέζεηο 720  376 

Απνκεηψζεηο 6.070  3.060 

Πξνβιέςεηο 42.481  36.665 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο πξηλ από ηηο κεηαβνιέο ηνπ 
θεθαιαίνπ θηλήζεσο 

2.284  5.418 

    

Μείσζε  απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαη ινηπνχο ινγαξηαζκνχο 18.003  50.907 

Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 6.554  4.898 

Δηζξνέο / (εθξνέο) δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα 
εθκεηάιιεπζε 

26.841  61.223 

    

Πιεξσκέο θφξσλ -  - 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) Λεηηνπξγηθώλ 
Γξαζηεξηνηήησλ 

26.841  61.223 

    

Σακεηαθέο Ρνέο Δπελδπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ    

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (26)  (7) 

Δηζπξάμεηο ιφγσ αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο Γεληθήο leasing A.E. 43.510  - 

Πσιήζεηο/ (Αγνξέο) ζε ζπγαηξηθή (904)  - 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ)  Δπελδπηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ 

42.580  (7) 

    

Σακεηαθέο Ρνέο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ    

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 50.000  - 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (119.228)  (62.548) 

 
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) Υξεκαηννηθνλνκηθώλ 
Γξαζηεξηνηήησλ  

(69.228)  (62.548) 

    

Καζαξή (κείσζε)  ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  193  (1.332) 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 9.149  3.895 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο απνξξνθψκελεο Γεληθή 
Leasing Α.Δ. ζηηο 14/12/2012 

- 
 

 6.586 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 9.342  9.149 

 
(1)   

Ζ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 δελ ζπκθσλεί κε ηελ αληίζηνηρε πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ιφγσ ηεο απνξξφθεζεο ηεο Γεληθή Leasing Α.Δ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 37 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 



Πεηξαηώο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31  Γεθεκβξίνπ 2013 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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B. ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  
 

11..  ΓΓΔΔΝΝΗΗΚΚΔΔ  ΠΠΛΛΖΖΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΗΗΔΔ    
 
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ΠΔΗΡΑΗΩ LEASING ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΜΗΘΩΔΗ ΑΔ, γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 
2013, έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε.  
 
Ζ θπξηφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο είλαη ε δηελέξγεηα ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ αθηλήησλ, επαγγεικαηηθψλ θαη επηβαηηθψλ 
νρεκάησλ, κεραλεκάησλ, αεξνζθαθψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ.  
 
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη είλαη ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ΑΔ, ε νπνία θαηέρεη ην 100% ησλ κεηνρψλ.  
 
Ζ Δηαηξεία εδξεχεη ζηελ Διιάδα, ζην Ννκφ Αηηηθήο, ζην Γήκν Αζελψλ. Ζ δηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ ηεο είλαη ηλψπεο 27, 115 27 Αζήλα. 
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο είλαη www.piraeusleasing.gr.  
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 9 Μαΐνπ 2014 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 
 

22..  ΤΤΝΝΟΟΦΦΖΖ  ΖΖΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗΚΚΧΧΝΝ  ΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΚΚΧΧΝΝ  ΑΑΡΡΥΥΧΧΝΝ  
 

Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη αθνινπζνχληαη θαηά ηελ ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 
Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α, πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα 
γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο αλαθνξάο πνπ παξνπζηάδνληαη εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.  
 

2.1  Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί απφ ηελ Γηνίθεζε βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 
(«Γ.Π.Υ.Α.») θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο έρνπλ 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα Γ.Π.Υ.Α. πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (.Γ.Λ.Π) 
θαη παξνπζηάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, ηελ θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξείαο κε βάζε ηελ αξρή 
ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο θαη κηθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη ηελ επηξξνή 
ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.  
 
ηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2012 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο εμαγφξαζε ηνλ Όκηιν ηεο Γεληθήο Σξάπεδαο ΑΔ θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 ε εθηειεζηηθή 
επηηξνπή ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο πηνζέηεζε πξφηαζε γηα ηελ ζπγρψλεπζε δηα απνξξνθήζεσο ηεο εηαηξείαο «Γεληθή 
Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ» (δηαθξηηφ ηίηιν «Γεληθή Leasing A.E.» απφ ηελ εηαηξεία «Πεηξαηψο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο 
ΑΔ», κε πξνεγνχκελε αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο «Γεληθή Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ» θαηά ην πνζφ ησλ € 43,5 εθ.  Ζ 
αλαθεθαιαηνπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην Μάην 2013  θαη ηνλ Αχγνπζην 2013 ε «Γεληθή Σξάπεδα ΑΔ», λφκηκε θπξία, λνκέαο θαη 
θάηνρνο ησλ κεηνρψλ ηεο    «Γεληθή Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ»  πνχιεζε ζηελ  «Πεηξαηψο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ» 
2.977.100 νλνκαζηηθέο κεηνρέο (νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 100% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο), αμίαο € 2,93 ε 
θάζε κία,  έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο 904 ρηι. 
 
Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 νινθιεξψζεθαλ θαη νη απαηηνχκελεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ απνξξφθεζε ηεο εηαηξείαο «Γεληθή 
Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ», ε νπνία εγθξίζεθε ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γ. ηεο εηαηξείαο ηεο 3/10/2013 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 παξ.2 θαη 78 ηνπ θψδ. Ν.2190/1920, 1 έσο 5 ηνπ Ν.2166/1993 θαη αξ.16 ηνπ Ν. 2515/97 θαη 
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012. Ζ θαηαρψξεζε έγηλε ζην ΓΔΜΖ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 148891 
ηεο 31.12.2013. 
 
 Λφγσ ηεο πξναλαθεξφκελεο απνξξφθεζεο, ζηηο επηζπλαπηφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηα ζπγθξηηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 2012 
ηεο Δηαηξείαο είλαη ηξνπνπνηεκέλα ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο 31/12/2012 θαζψο απηά πεξηιακβάλνπλ θαη ηα ζηνηρεία ηεο απνξξνθψκελεο εηαηξείαο «Γεληθή Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ».    
 
Δηδηθφηεξα, ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2012 πεξηιακβάλνπλ ηηο δεκίεο ηεο απνξξνθψκελεο εηαηξείαο 
«Γεληθή Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ» γηα ηελ πεξίνδν 14/12/2012-31/12/2012, φπνπ 14/12/2012

  
είλαη ε  εκεξνκελία πνπ εμαγφξαζε ε 

Σξάπεδα Πεηξαηψο ηνλ „Όκηιν ηεο Γεληθήο, θαη επνκέλσο ν Όκηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο απέθηεζε ηνλ έιεγρν ζηελ «Γεληθή 
Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ». 
 
Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ απνξξφθεζε ηεο «Γεληθή Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ» απφ «Πεηξαηψο Leasing 
Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ» βιέπε ζηελ ζεκείσζε 24 «Απνξξφθεζε Γεληθή Leasing A.E.». 
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθαξκφδνληαο ηελ 
αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 
 
Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη 
ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηελ Γηνίθεζε ζηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε 
ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε 
ελδερνκέλσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά 
εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππφ αλαθνξά. Παξά ην γεγνλφο φηη νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε 
δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα 
δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. 
  
Οη πεξηνρέο πνπ εκπεξηέρνπλ κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο θαη είλαη πεξίπινθεο, ή νη ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο 
γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηελ εκείσζε 4. 
ηηο επηζπλαπηφκελεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηα θνλδχιηα παξνπζηάδνληαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

http://www.piraeusleasing.gr/


Πεηξαηώο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31  Γεθεκβξίνπ 2013 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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2.2 Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο θαη Σξνπνπνηήζεηο    
 
Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο 
έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή 
κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη 
δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά 
εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. 

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ 
παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ 
ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ 
αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο/ πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην 
ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ 
βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. 
Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ ΓΛΠ 19, βιέπε ζεκείσζε 25 «Αλακφξθσζε νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ 
ζπγθξηηηθήο ρξήζεο ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΛΠ 19.» 
 
ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 
αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε 
ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». 

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» 

Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ 
πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε 
ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά 
κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε 
ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. 

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο 
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγήζνπλ ηελ επίδξαζε ή ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη 
ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο 
γηα ζπκςεθηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

ΔΓΓΠΥΑ 20 «Γαπάλεο απνγύκλσζεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο» 

Απηή ε δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ζηείξσλ ππεξθείκελσλ 
(«απνγχκσλζε») θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ελφο νξπρείνπ. Βάζεη απηήο ηεο δηεξκελείαο, νη κεηαιιεπηηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 
πηζαλψο λα ρξεηαζηεί λα δηαγξάςνπλ ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ ηεο έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ ηηο ήδε θεθαιαηνπνηεκέλεο δαπάλεο 
απνγχκλσζεο ησλ νξπρείσλ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε έλα αλαγλσξίζηκν ζπζηαηηθφ ελφο απνζέκαηνο κεηαιιεχκαηνο 
(“ore body”). Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή κφλν ζε δαπάλεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαη φρη ζε ππφγεηα νξπρεία ή ζε δξαζηεξηφηεηεο 
εμφξπμεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα ην 2011 ηνπ ΓΛΠ 
(πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην 2012. 

ΔΛΠ 1 «Παποςζίαζη ηων οικονομικών καηαζηάζεων» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ κηα νηθνλνκηθή 
νληφηεηα ζπληάζζεη έλαλ επηπιένλ ηζνινγηζκφ είηε (α) φπσο απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 8 «Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ 
εθηηκήζεσλ θαη ιάζε» είηε (β) εζεινληηθά. 



Πεηξαηώο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31  Γεθεκβξίνπ 2013 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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ΔΛΠ 16 «Ενζώμαηα πάγια» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ηα αληαιιαθηηθά θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο ηαμηλνκνχληαη σο ελζψκαηα πάγηα θαη φρη σο 
απνζέκαηα φηαλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, δειαδή φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξίνδν. 

ΔΛΠ 32 «Χπημαηοοικονομικά μέζα: Παποςζίαζη» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαλνκή αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη ν θφξνο 
εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα έμνδα ζπλαιιαγψλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε, ζχκθσλα κε ην 
ΓΛΠ 12. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεζη σπημαηοοικονομική αναθοπά» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ ζηελ ελδηάκεζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά, ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο». 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 
39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ 
απνκείσζε ηεο αμίαο. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν 
ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Λνγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9, ΓΠΥΑ 7 θαη ΓΛΠ 39» 

Σν ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 9 Λνγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο, ηελ ηξίηε θάζε ζην έξγν 
αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΛΠ 39, ην νπνίν θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη 
αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρσλ κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Ζ δεχηεξε ηξνπνπνίεζε απαηηεί λα αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά 
εηζνδήκαηα νη αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία κίαο ππνρξέσζεο ηεο νληφηεηαο ε νπνία νθείιεηαη ζε αιιαγέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο 
ίδηαο ηεο νληφηεηαο θαη ε ηξίηε ηξνπνπνίεζε αθαηξεί ηελ ππνρξεσηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ην ΓΛΠ 39 ζην ΓΠΥΑ 9. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί 
αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 
ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 
ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 
(Σξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 
1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2014. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά πξφηππα. Ζ Δηαηξεία 

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ λέσλ πξνηχπσλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ 
πξνηχπσλ είλαη νη εμήο:  

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ παξέρνληαη ζην ΓΛΠ 27 θαη ζην 
SIC 12. Σν λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή 
νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά 
ηνπο νπνίνπο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ο αλαζεσξεκέλνο 
νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη κεηαβιεηέο απνδφζεηο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Σα 
λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective rights), 
θαζψο επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ. 

ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ πκθσλίεο» 

Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, 
παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. 



Πεηξαηώο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31  Γεθεκβξίνπ 2013 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 

 

12 

Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ 
ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 
εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. 

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» 

Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη 
ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 
νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη 
κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο 
απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα 
ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28. 

ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 
«Ενοποιημένερ και Αηομικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο 
γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ επισειπήζειρ» 
θαη ηνπ ΓΛΠ 31 «Σςμμεηοσέρ ζε Κοινοππαξίερ» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» 

Σν ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ επισειπήζειρ και Κοινοππαξίερ» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Επενδύζειρ ζε Σςγγενείρ επισειπήζειρ». Ο 
ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα 
παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη 
θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11. 

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, από θνηλνύ ζπκθσλίεο θαη 
γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο: Οδεγίεο κεηάβαζεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

H ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ησλ ΓΠΥΑ 10, 11 θαη 12 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ζην ΓΠΥΑ 10 
θαη πεξηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα παξνρή ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 12 κφλν γηα ηελ πεξίνδν πνπ 
πξνεγείηαη άκεζα ηεο πξψηεο εηήζηαο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην ΓΠΥΑ 12. πγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα γλσζηνπνηήζεηο 
ζρεηηθά κε ζπκκεηνρέο ζε κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities) δελ απαηηείηαη. 

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 10 νξίδεη κία εηαηξεία επελδχζεσλ θαη παξέρεη κία εμαίξεζε απφ ηελ ελνπνίεζε. Πνιιά επελδπηηθά θεθάιαηα 
θαη παξφκνηεο εηαηξείεο πνπ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ εμαηξνχληαη απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ 
ζπγαηξηθψλ ηνπο, νη νπνίεο ινγηζηηθνπνηνχληαη σο επελδχζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, παξφιν πνπ αζθείηαη έιεγρνο. Οη 
ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 12 εηζάγνπλ ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα παξέρεη κηα εηαηξεία επελδχζεσλ. 

ΓΛΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» (εθαξκφδεηαη 
ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί: α) ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κνλάδαο δεκηνπξγίαο 
ηακεηαθψλ ξνψλ (ΜΓΣΡ) φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο θαη β) ιεπηνκεξείο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο φηαλ  έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο. Δπίζεο, αθαηξεί ηελ 
απαίηεζε λα γλσζηνπνηεζεί ε αλαθηήζηκε αμία φηαλ κία ΜΓΣΡ πεξηέρεη ππεξαμία ή άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απξνζδηφξηζηε 
σθέιηκε δσή θαη δελ ππάξρεη απνκείσζε. 

ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Απηή ε δηεξκελεία νξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο ππνρξέσζεο πιεξσκήο εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηε θπβέξλεζε θαη δελ 
είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο. Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη πσο ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο βάζε ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί ε ππνρξέσζε 
θαηαβνιήο εηζθνξάο (έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 37) είλαη ε ελέξγεηα φπσο πεξηγξάθεηαη 
ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ε νπνία πξνθαιεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο 
ππνρξέσζεο αξγφηεξα απφ φηη ηζρχεη ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε εηζθνξέο νη νπνίεο επηβάιινληαη σο απνηέιεζκα ζπλζεθψλ πνπ 
ηζρχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο φηαλ έλα παξάγσγν, ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο κέζν 
αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη λνκηθά (novated) πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί απφ έλαλ θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν σο απνηέιεζκα λφκσλ 
ή θαλνληζκψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. 
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ΓΛΠ 19 Αλαζεσξεκέλν (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 
ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014) 

Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 
παξνρψλ θαη απινπνηνχλ ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία, 
γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 
πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2012 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε εθηά ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-12 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 
αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΔΠΧΑ 2 «Παποσέρ πος εξαπηώνηαι από ηην αξία ηων μεηοσών» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο „πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο‟ θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ „φξν απφδνζεο‟ θαη ηνλ „φξν 
ππεξεζίαο‟. 

ΔΠΧΑ 3 «Σςνενώζειρ επισειπήζεων» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα ελδερφκελν ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ 
ηαμηλνκείηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζε ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά 
κέζα: Παξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν ηίκεκα, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη 
ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειηοςπγικοί ηομείρ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέηπηζη εύλογηρ αξίαρ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη 
ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε. 

ΔΛΠ 16 «Ενζώμαηα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άςλα πεπιοςζιακά ζηοισεία» 

Καη ηα δχν πξφηππα ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε πξν απνζβέζεσλ 
ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο 
αλαπξνζαξκνγήο. 

ΔΛΠ 24 «Γνωζηοποιήζειρ ζςνδεδεμένων μεπών» 

Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθνχ 
δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2013 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηέζζεξα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2011-13 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 
αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΔΠΧΑ 3 «Σςνενώζειρ επισειπήζεων» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ην ΓΠΥΑ 3 δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ 
ζρεκαηηζκνχ νπνηαδήπνηε απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο βάζε ηνπ ΓΠΥΑ 11 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ 
δξαζηεξηφηεηαο.   

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέηπηζη εύλογηρ αξίαρ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη ην ΓΠΥΑ 13 γηα έλα ραξηνθπιάθην 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ („portfolio exception‟) έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39/ΓΠΥΑ 9. 

ΔΛΠ 40 «Επενδύζειρ ζε ακίνηηα» Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πσο ην ΓΛΠ 40 θαη ην ΓΠΥΑ 3 δελ είλαη 
ακνηβαίσο απνθιεηφκελα. 
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2.3   Απνξξόθεζε εηαηξείαο   

Γηα ηε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ «Πεηξαηψο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ» θαη ηεο «Γεληθή Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ»  
έρεη αθνινπζεζεί ε κέζνδνο ηεο ζπλέλσζεο ζπκθεξφλησλ (merger accounting), ιφγσ ηνπ φηη ε απνξξνθψκελε ήηαλ 100% ζπγαηξηθή 
ηεο απνξξνθψζαο. Δπνκέλσο, ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ππνρξεψζεηο, ηακεηαθέο ξνέο, έζνδα θαη έμνδα ηεο απνξξνθψζαο εηαηξείαο 
έρνπλ αλαπξνζαξκνζζεί γηα λα πεξηιακβάλνπλ ηα θνλδχιηα ησλ δχν εηαηξηψλ, ζαλ λα ήηαλ κηα εληαία εηαηξία απφ ηελ 14.12.2012. Σα 
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη νη ππνρξεψζεηο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηηο ινγηζηηθέο ηνπο αμίεο. 

2.4   πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο   

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξνχληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ 
πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»).  
 
Οη ζπλαιιαγέο πνπ είλαη εθθξαζκέλεο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηαθηνπνίεζε ηέηνησλ 
ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 
 
Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο, ηα λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο πνπ 
είλαη εθθξαζκέλεο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία απηή.  Σα 
θέξδε θαη νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απνηηκήζεηο απηέο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. 
 

2.5 πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ  
 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζπκςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ πνζφ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ εθφζνλ 
ππάξρεη έλα έλλνκν δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη ε πξφζεζε λα δηαθαλνληζηνχλ ζε θαζαξή βάζε ή λα αλαγλσξηζηεί ην ζηνηρείν ηνπ 
ελεξγεηηθνχ θαη λα δηαθαλνληζηεί ην ζηνηρείν ηνπ παζεηηθνχ ηαπηφρξνλα.  

 
2.6 Λεηηνπξγηθέο Μηζζώζεηο 

 
Πάγηα πνπ εθκηζζψλνληαη κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηεο θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο 
Θέζεο. Απνζβέλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, κε βάζε παξφκνηεο ηδηφθηεηεο ελζψκαηεο 
αθηλεηνπνηήζεηο. Σν έζνδν ηνπ ελνηθίνπ (θαζαξφ απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ δφζεθαλ ζηνπο κηζζσηέο) αλαγλσξίδεηαη κε ζηαζεξή κέζνδν 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο. 
 

2.7 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 
 
Σα έζνδα πξνέξρνληαη απφ ηνθνθφξα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο, απφ πψιεζε παγίσλ, απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο, 
απφ παξνρή ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, θαη εθπηψζεηο. Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη (θαηαρσξνχληαη ζηελ 
θαηάζηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο) ζην βαζκφ πνπ ην νηθνλνκηθφ φθεινο αλακέλεηαη λα εηζξεχζεη ζηελ Δηαηξεία θαη ην χςνο ηνπο 
κπνξεί αμηφπηζηα λα κεηξεζεί. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 
 
(α)  Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα 
 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα θαη έμνδα πεξηιακβάλνπλ έζνδα θαη έμνδα ηφθσλ. Σα έζνδα θαη έμνδα ηφθσλ αλαθέξνληαη ζε φια ηα 
ηνθνθφξα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαη αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε, ρξεζηκνπνηψληαο ην πξαγκαηηθφ 
επηηφθην, δειαδή ην επηηφθην πνπ πξνεμνθιεί αθξηβψο ηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο εηζπξάμεηο ή πιεξσκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
αλακελφκελεο δσήο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, ή κέρξη ηελ επφκελε εκεξνκελία αλαπξνζαξκνγήο ηνπ επηηνθίνπ ηνπ, ψζηε ε αμία 
πξνεμφθιεζεο λα ηζνχηαη κε ηε ινγηζηηθή ηνπ αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ εζφδσλ/εμφδσλ ζπλαιιαγψλ, πνπ έρνπλ 
εηζπξαρζεί/πιεξσζεί. Δηδηθφηεξα, ηα έζνδα ηφθσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ θαη ππνινγίδνληαη βάζεη 
πξνθαζνξηζκέλνπ επηηνθίνπ επί ηνπ ππνιεηπνκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κηζζψζεσο. 
 

2.8 Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ 

 
Οη κηζζψζεηο παγίσλ φπνπ νη πειάηεο ηεο  εηαηξείαο δηαηεξνχλ νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ηαμηλνκνχληαη 
σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο εκθαλίδνληαη σο απαηηήζεηο  κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε 
κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ 
ηεο απαίηεζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα κεζνζηαζκηθφ απνηειεζκαηηθφ επηηφθην ζηελ 
ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή απαίηεζε. Οη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο απφ κηζζψκαηα (ππνιεηπφκελν θεθάιαην), θαζαξέο απφ 
ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα, θαζψο θαη νη πηζαλέο ρξεψζεηο κείνλ ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο, απεηθνλίδνληαη ζηηο καθξνρξφληεο θαη 
βξαρπρξφληεο απαηηήζεηο. Σν κέξνο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο  κίζζσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε ηφθνπο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ 
εηζνδήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  
 
ηελ πεξίπησζε θαηαγγειίαο-αλάθηεζεο εμνπιηζκνχ, γηα ηνλ νπνίν έρεη ζπλαθζεί ζην παξειζφλ ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ην 
ππνιεηπφκελν θεθάιαην πνπ αληηζηνηρεί ζηηο παξαπάλσ ζπκβάζεηο, κεηαθέξεηαη απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο 
Θέζεο «Απαηηήζεηο κηζζψζεσλ» ζηνλ ινγαξηαζκφ «Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ» (βιέπε παξάγξαθν 2.14 Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ).  
Οη δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ 
νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Ζ πξφβιεςε δεκηψλ απνκείσζεο ζηεξίδεηαη ζηελ ηζηνξηθή γλψζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπο 
ελδνγελείο θηλδχλνπο ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ απαηηήζεσλ ζηεξίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπ κηζζσηή 
θαη ησλ πθηζηάκελσλ θαιχςεσλ νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν είλαη ηα εθκηζζσκέλα πάγηα. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ 
ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ηε 
κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. 
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2.9 Πξνβιέςεηο 
 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε απφ παξειζφληα γεγνλφηα εθ ησλ νπνίσλ είλαη 
πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ εθξνέο πφξσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ κε αμηνπηζηία. Οη κεηαβνιέο ησλ πξνβιέςεσλ θαηαρσξνχληαη 
ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. 
 

2.10 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
 
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη 
φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη 
ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Εεκηά απνκείσζεο 
αλαγλσξίδεηαη γηα ην πνζφ γηα ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε 
κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο (παξνχζα αμία 
ρξεκαηνξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο κειινληηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο). Γηα 
ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ 
ξνψλ. Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο φηαλ πξνθχπηνπλ. Σα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία επαλεθηηκνχληαη γηα πηζαλή αληηζηξνθή ηεο απνκείσζεο ζε θάζε εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο κε εμαίξεζε 
ηελ ππεξαμία. 
 

2.11 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
 
 Λνγηζκηθό  
 
Ζ δαπάλε γηα αγνξά ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ζα επηθέξεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία θαηαρσξείηαη σο άπιν ζηνηρείν ηνπ 
ελεξγεηηθνχ. 
Ζ ζπληήξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε δαπάλε. Αληίζεηα, νη δαπάλεο πνπ 
βειηηψλνπλ ή επηκεθχλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ, πέξα ησλ  αξρηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ή αληίζηνηρα ηα 
έμνδα κεηαηξνπήο ινγηζκηθνχ ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπ άυινπ παγίνπ κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα κπνξνχλ λα 
κεηξεζνχλ κε αμηνπηζηία. 
Οη απνζβέζεηο ηνπο ινγίδνληαη  κε ηελ κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο βάζεη ηεο κέζεο σθέιηκεο δσήο ηνπο πνπ είλαη  3-4 ρξφληα. 
 

2.12 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 
Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κεησκέλν κε ηηο ζπζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ απνκεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. 
 
Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη θαη ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηπρφλ θφζηνο δαληζκνχ. 
Δπηπιένλ δαπάλεο πξνζηίζεληαη ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ή θαηαρσξνχληαη σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ 
αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ Δηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο 
επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. 
Ζ γε δελ απνζβέλεηαη. Οη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηαζεξή κέζνδν, κε βάζε ηελ εθηηκψκελε 
σθέιηκε δσή ηνπο σο εμήο: 
 
Hardware ππνινγηζηψλ:                   3-4 ρξφληα 
Λνηπφο εμνπιηζκφο θαη έπηπια:           5 ρξφληα 
Μεηαθνξηθά κέζα:           6-7 ρξφληα 
Κηίξηα:                      έσο 25 ρξφληα  
 
Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλαζεσξνχληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηεο 
θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο αλ απηφ ζεσξεζεί αλαγθαίν. 
Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία εμεηάδνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε αμίαο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο απνκείσζεο αμίαο. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο 
ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (δεκηά απνκείσζεο) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηελ 
θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. 
Σα θέξδε ή νη δεκίεο απφ πψιεζε παγίσλ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχγθξηζε ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο θαη ηνπ ηηκήκαηνο, 
εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. 
 

2.13 Δπελδπηηθά Αθίλεηα 
 
Δπελδπηηθά αθίλεηα ζεσξνχληαη γήπεδα θαη θηίξηα πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα εθκίζζσζε θαη γηα θεθαιαηνπρηθά θέξδε. Σα 
επελδπηηθά αθίλεηα απεηθνλίδνληαη ζην Ηζηνξηθφ Κφζηνο ηνπο, κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ απνκεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. 
Οη απνζβέζεηο ινγίδνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαη ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο είλαη 3,5%.  Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο 
θαηαρσξνχληαη ζηελ ινγηζηηθή αμία κφλν φηαλ είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην πάγην ζα 
εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπ παγίνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Όιεο νη άιιεο δαπάλεο βειηίσζεο θαη ζπληήξεζεο 
θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη. Αλ κία επέλδπζε ζε 
αθίλεην κεηαηξαπεί ζε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελν ηφηε θαηεγνξηνπνηείηαη ζηα ελζψκαηα πάγηα. 
 

2.14 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  
 
Σν ηακείν θαη ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεησκέλνπ θηλδχλνπ θαη εκπεξηέρνπλ ππφινηπα κε ιεθηφηεηα κηθξφηεξε 
ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ πξψηε εκέξα έθδνζήο ηνπο φπσο κεηξεηά θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ζε Σξάπεδεο. ηελ θαηάζηαζε 
Οηθνλνκηθήο Θέζεο νη ππεξαλαιήςεηο παξνπζηάδνληαη σο κέξνο ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ. 
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2.15 Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ  
 
ηα ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηαμηλνκνχληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλαθηήζεθαλ απφ πειάηεο, ζηνπο νπνίνπο, ηα πάγηα απηά είραλ 
ζην παξειζφλ κηζζσζεί κε ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, εμαηηίαο αδπλακίαο ησλ πειαηψλ ηεο λα εμνθιήζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο.  
Σα ζηνηρεία απηά πξννξίδνληαη είηε γηα πψιεζε είηε γηα ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη αλαγλσξίδνληαη ηελ εκεξνκελία αλάθηεζεο ηνπο ζηε 
ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ινγηζηηθήο αμίαο θαη θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο ηνπο.  
 
Αλ ε θαζαξή ηηκή πψιεζήο ηνπο είλαη ρακειφηεξε απφ ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία, νη δεκηέο απνκείσζεο πνπ πξνθχπηνπλ αλαγλσξίδνληαη 
σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. 
 
Σα αλαθηεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαζψο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε 
ινγηζηηθή ηνπο αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Εεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα ην πνζφ γηα ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία 
ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο φηαλ 
πξνθχπηνπλ. 
 

2.16 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 
 
(α) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 
 
Σα πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ πιεξσκψλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ή  θνηλσληθά αζθαιηζηηθά ηδξχκαηα. 
 
Οη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ζπληαμηνδφηεζε ζρεηίδνληαη ηφζν κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, φζν θαη κε πξνγξάκκαηα 
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.  
 
Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ ζε Κξαηηθά Σακεία (π.ρ Ίδξπκα Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ) θαη ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, κε απνηέιεζκα λα κελ αλαθχπηεη λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο ζε 
πεξίπησζε πνπ ην Κξαηηθφ Σακείν ή ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία πεξηέιζεη ζε αδπλακία θαηαβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ παξνρψλ ζηνλ 
αζθαιηδφκελν. Οη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πνπ αλαινγνχλ ζε θάζε έηνο, πεξηιακβάλνληαη ζηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαη επηβαξχλνπλ ηελ 
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 
 
Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο κε βάζε ηα νπνία θαηαβάιιεηαη ζηνλ εξγαδφκελν 
παξνρή αλάινγα κε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο, ηελ ειηθία θαη ην κηζζφ. Ζ δηαθνξά κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ είλαη φηη ν 
εξγνδφηεο θέξεη επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζπκθσλεκέλσλ παξνρψλ ζηνλ εξγαδφκελν, ζε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία – νξγαληζκνχο. 
Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο, ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, είλαη ε 
παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ,  κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο.  
 
Ζ ππνρξέσζε ησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλαινγηζηέο κε ηελ κέζνδν «πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο 
ππνρξέσζεο» (project unit credit method) 
 
Αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο  
 
Σα αλαινγηζηηθά θέξδε/δεκηέο αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ απηά 
πξαγκαηνπνηνχληαη. Ζ αλαθχθισζε ησλ ελ ιφγσ θεξδψλ / δεκηψλ ζηα απνηειέζκαηα δελ είλαη δπλαηή. 
 
(β) Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο 
 
Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ζ 
Δηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο 
πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εζεινπζία 
απνρψξεζε. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο 
πξνεμνθινχληαη. 

 
ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο θαη φπνπ ππάξρεη αδπλακία ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα θάλνπλ 
ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δε γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε απηψλ σο ελδερφκελε ππνρξέσζε. 
 

2.17 Αλαβαιιόκελε θνξνινγία  
 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο 
ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.  Αλαβαιιφκελε θνξνινγία δε  ινγίδεηαη 
εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε 
νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία 
επηκεηξείηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλνληαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηαθηνπνηεζεί ε 
απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή 
νπζησδψο ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

 
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο 
γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 
 

2.18 Γαλεηζκόο 
 
Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. 
Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 
εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  
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Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ε Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιεη ηελ εμφθιεζε ηεο 
ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

 

2.19 Μεηνρηθό θεθάιαην 
 
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. Οη θνηλέο κεηνρέο πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. 
Άκεζα έμνδα (θαζαξά απφ θφξνπο) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο 
έθδνζεο, ζηελ δηαθνξά ππέξ ην άξηην.  
 

2.20 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 
 
Σα πιεξσηέα κεξίζκαηα απεηθνλίδνληαη σο ππνρξέσζε θαηά ηνλ ρξφλν έγθξηζήο ηνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Σν πξψην 
κέξηζκα αλαγλσξίδεηαη κε ηελ πιεξσκή ηνπ. 
 

2.21 πγθξηηηθά ζηνηρεία 
 
Λφγσ ηεο απνξξφθεζεο ηεο εηαηξείαο «Γεληθή Leasing Υξεκαηνδνηηθψλ Μηζζψζεσλ Α.Δ», πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο Οηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ηελ 14/12/2012 (ιφγσ ηεο απφθηεζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο «Γεληθήο Leasing Α.Δ.» απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ηνπ 
Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο)  ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο ρξήζεο 2012 αλαπξνζαξκφζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο «Γεληθή Leasing Α.Δ.» θαη λα θαηαζηνχλ νκνεηδή κε ηα ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. Γηαθνξέο πνπ 
παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ πνζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε 
ζηξνγγπινπνηήζεηο.  
 

33..  ΓΓΗΗΑΑΥΥΔΔΗΗΡΡΗΗΖΖ  ΥΥΡΡΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟΟΟΗΗΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΚΚΧΧΝΝ  ΚΚΗΗΝΝΓΓΤΤΝΝΧΧΝΝ  
 

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
 
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθηα, ηηκέο 
αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Σν 
γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη 
λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 
απφδνζε ηεο Δηαηξείαο. Ο θχξηνο φγθνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο αθνξά απαηηήζεηο απφ 
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, ελψ ν θχξηνο φγθνο ησλ ππνρξεψζεσλ αθνξά βξαρππξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ.  
 
Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, δηεθπεξαηψλεηαη 
απφ ηνλ Risk Officer, ν νπνίνο ζχκθσλα θαη κε ην νξγαλφγξακκα ηεο Δηαηξείαο αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηελ Τπεξεζία Δκπινθψλ.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξέρεη 
νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ 
φπσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο.   
 

3.1  Πηζησηηθόο θίλδπλνο 
 
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεη ε Δηαηξεία απνξξέεη απφ ηελ πηζαλφηεηα κε εηζπξάμεσο ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσκάησλ απφ 
ηνπο κηζζσηέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απνπιεξσκήο ησλ ζπκβάζεσλ. Ζ έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν εμεηάδεηαη κέζα απφ ηελ 
ζπλερή αλάιπζε ησλ ήδε πθηζηακέλσλ θαη ππνςήθησλ κηζζσηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ 
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ ιήςε θαιπκκάησλ θαη εγγπήζεσλ (εηαηξηθψλ ή πξνζσπηθψλ) απφ ηνπο κηζζσηέο.  
 
Ζ  Δηαηξεία απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, επνκέλσο νη κηζζσηέο ηεο ππφθεηληαη εμ 
αξρήο ζε δηαδηθαζίεο πηζηνιεπηηθήο αμηνινγήζεσο. Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ κηζζσηψλ, δηαθνξνπνηνχληαη 
αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπο. Γειαδή γηα ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ε εθηίκεζε βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη 
ζηελ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, ελψ γηα ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο δίλεηαη έκθαζε ζηα  πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θαη ησλ πηζησηηθψλ αλνηγκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 
αληίζηνηρα εγθεθξηκέλα φξηα, γίλεηαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε. Λφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ θαη ηεο δηαζπνξάο ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηεο 
Δηαηξείαο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο είλαη πεξηνξηζκέλνο. 
 
3.1.1  Μέηξεζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 
 
Κεληξηθή ζέζε ζην πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο θαηέρεη ε αμηφπηζηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ δηαξθήο 
αλάπηπμε ππνδνκψλ, ζπζηεκάησλ θαη κεζνδνινγηψλ γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί 
βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ζρεηηθά κε ηε 
ιήςε απνθάζεσλ, ηνλ θαζνξηζκφ πνιηηηθψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ επνπηηθψλ απαηηήζεσλ. 
 
α) Απαηηήζεηο Υξεκαηνδνηηθψλ Μηζζψζεσλ 
Γηα ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ελέρεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε επίπεδν αληηζπκβαιινκέλνπ: (i) αμηνινγείηαη 
ζπζηεκαηηθά ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε θαη εθηηκάηαη ην ελδερφκελν αζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, (ii) 
παξαθνινπζείηαη ην χςνο ηεο ηξέρνπζαο έθζεζεο ηεο Δηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ην άλνηγκα θαη (iii) εθηηκάηαη 
κε βάζε ηα πθηζηάκελα θαιχκκαηα θαη εμαζθαιίζεηο ην πηζαλφ πνζνζηφ αλάθηεζεο ην νπνίν ελδέρεηαη λα εηζπξάμεη ε Δηαηξεία ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ν πηζηνχρνο αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Καη νη ηξεηο απηέο ζπληζηψζεο κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη 
ελζσκαησκέλεο ζηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 
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(i) πζηεκαηηθή αμηνιόγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο πειαηώλ θαη εθηίκεζε ελδερόκελεο αζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθώλ 
ππνρξεώζεσλ 
 
Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ θαη εθηηκά ην ελδερφκελν αζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 
ππνρξεψζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ππνδείγκαηα πηζηνιεπηηθψλ δηαβαζκίζεσλ (ratings) πξνζαξκνζκέλα ζηηο θαηεγνξίεο θαη ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ. Σα ππνδείγκαηα απηά έρνπλ αλαπηπρζεί εζσηεξηθά θαη ζπλδπάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη 
ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ηελ θξίζε ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ, ελψ ππνβάιινληαη ζε αμηνιφγεζε φπνπ είλαη εθηθηφ, κέζσ ηεο αληηπαξαβνιήο 
ηνπο κε εμσηεξηθά δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε. 
Βάζε πνιηηηθήο, ε δηαβάζκηζε γηα θάζε πηζηνχρν εθαξκφδεηαη θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πηζηνδνηηθψλ νξίσλ θαη αλαλεψλεηαη 
ζπζηεκαηηθά ζε εηήζηα βάζε. Δπηθαηξνπνίεζε ησλ δηαβαζκίζεσλ γίλεηαη αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξνθχπηνπλ λέεο 
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ζεκαληηθά ηνλ ελερφκελν πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ Δηαηξεία επηθπξψλεη ηαθηηθά ηελ 
πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνδεηγκάησλ πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα νξζήο 
απεηθφληζεο ηνπ ελερφκελνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη επηηξέπνληαο ηελ έγθαηξε ιήςε ελεξγεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ 
πξνβιεκάησλ. 
 
(ii) Παξαθνινύζεζε ύςνπο ηξέρνπζαο έθζεζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 
 
Σν χςνο ηεο έθζεζεο ηεο Δηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πξνζκεηξείηαη, ζηελ πεξίπησζε ησλ απαηηήζεσλ, κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή 
ηνπο αμία. 
 
(iii) Πνζνζηό αλάθηεζεο κε βάζε ηα πθηζηάκελα θαιύκκαηα θαη εμαζθαιίζεηο 
 
Παξάιιεια κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, ε Δηαηξεία εθηηκά θαηά ηνλ θαζνξηζκφ/ αλαλέσζε 
ησλ πηζηνδνηηθψλ νξίσλ θαη ην πνζνζηφ αλάθηεζεο ζε ζρέζε κε ην άλνηγκα (recovery rate) ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πηζηνχρνη 
αδπλαηνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Ζ εθηίκεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ην είδνο ηεο πηζηνδφηεζεο 
θαη ηελ χπαξμε ή φρη ζπλδεδεκέλσλ θαιπκκάησλ θαη εμαζθαιίζεσλ. Να ζεκεησζεί φηη ε Δηαηξεία ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έρεη ζε θάζε 
πηζηνδνηηθφ άλνηγκα πξσηαξρηθή εμαζθάιηζε ηελ θαηνρή ηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεκαηνδνηεί.  ε γεληθέο γξακκέο, φζν ρεηξφηεξε 
είλαη ε πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ελφο πηζηνχρνπ, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην ελδερφκελν αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνο ηελ 
Δηαηξεία θαη επνκέλσο ηφζν ηζρπξφηεξα ζα πξέπεη λα είλαη ηα απαηηνχκελα θαιχκκαηα θαη νη εμαζθαιίζεηο πξνθεηκέλνπ ην πνζνζηφ 
αλάθηεζεο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν. 
 
(β) Αζθήζεηο Πξνζνκνίσζεο Καηαζηάζεσλ Κξίζεο 
Οη αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο κέηξεζεο θαη πνζνηηθνπνίεζεο ηνπ πηζησηηθνχ 
θηλδχλνπ ζηελ Δηαηξεία, παξέρνληαο εθηηκήζεηο ηνπ κεγέζνπο ησλ νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθιεζνχλ θάησ απφ 
ην ελδερφκελν αθξαίσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλζεθψλ. Οη αζθήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ηνπ 
Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο θαη ρξεζηκνπνηνχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ ηερληθή αλάιπζεο επαηζζεζίαο.  
 
3.1.2 Σερληθέο κείσζεο θηλδύλνπ 
 
Ζ Δηαηξεία ιακβάλεη θαιχκκαηα ή/θαη εμαζθαιίζεηο έλαληη ησλ πηζηνδνηήζεσλ ηεο ζε πειάηεο, κεηψλνληαο ηνλ ζπλνιηθφ πηζησηηθφ 
θίλδπλν θαη δηαζθαιίδνληαο ηελ έγθαηξε απνπιεξσκή ησλ απαηηήζεσλ ηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη πξνζδηνξίζεη θαη ελζσκαηψζεη ζηελ 
πηζησηηθή ηεο πνιηηηθή, θαηεγνξίεο απνδεθηψλ θαιπκκάησλ θαη εμαζθαιίζεσλ, νη θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο: 
 
- Δλέρπξα επί θαηαζέζεσλ 
- Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπεδψλ 
- Δλέρπξα επί κεξηδίσλ κεηνρηθψλ ή κεηθηψλ Α/Κ, κεηνρψλ, ή νκνιφγσλ 
- Δλέρπξα επί επηηαγψλ 
- Πξνζεκεηψζεηο αθηλήησλ 
 
εκεηψλεηαη φηη ε θπξηφηεξε εμαζθάιηζε ηεο Δηαηξείαο είλαη ην ίδην ην ρξεκαηνδνηνχκελν πάγην, ηνπ νπνίνπ ε θπξηφηεηα παξαθξαηείηαη 
έσο φηνπ ν πειάηεο εμνθιήζεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ Δηαηξεία.  
Ζ απνηίκεζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ θαιπκκάησλ ή/θαη εμαζθαιίζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά θαηά ηελ ζηηγκή ηεο έγθξηζεο ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πειάηε κε βάζε ηελ ηξέρνπζα ή ηελ εχινγε αμία ηνπο, θαη επαλεθηηκάηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  
 
3.1.3  Πνιηηηθή απνκείσζεο θαη ζρεκαηηζκνύ πξνβιέςεσλ 
 
Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ζπζηεκαηηθά αλ ππάξρνπλ βάζηκεο θαη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη κία απαίηεζε έρεη ππνζηεί απνκείσζε ηεο αμίαο 
ηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηελεξγεί ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ 
απαηηήζεψλ ηεο (impairment test) ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, 
θαη ζρεκαηίδεη αλάινγεο πξνβιέςεηο. 
Μία απαίηεζε έρεη ππνζηεί απνκείσζε φηαλ ε ινγηζηηθή ηεο αμία είλαη κεγαιχηεξε απφ ην αλακελφκελν αλαθηήζηκν πνζφ ηεο. Σν 
αλαθηήζηκν πνζφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζχλνιν ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εηζπξάμεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο απφ ηελ ξεπζηνπνίεζε 
ηπρφλ θαιπκκάησλ ή εμαζθαιίζεσλ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ πηζηνχρνπ λα απνπιεξψζεη ηελ ζχκβαζε. Όηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο 
φηη ε Δηαηξεία δελ ζα κπνξέζεη λα εηζπξάμεη φια ηα νθεηιφκελα πνζά ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο κηαο απαίηεζεο, 
ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο απαίηεζεο. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο 
αμίαο θαη ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ηεο απαίηεζεο. 
Ζ εθηίκεζε χπαξμεο απνκείσζεο θαη ν ζρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ δηελεξγείηαη εμαηνκηθεπκέλα ζε επίπεδν ζχκβαζεο πνπ ε Δηαηξεία 
ζεσξεί ζεκαληηθέο.  
Αλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν ην πνζφ ηεο ζρεκαηηδφκελεο πξφβιεςεο κεησζεί θαη ε κείσζε ζρεηίδεηαη κε αληηθεηκεληθά γεγνλφηα πνπ 
ζπλέβεζαλ κεηά ην ζρεκαηηζκφ ηεο πξφβιεςεο, φπσο γηα παξάδεηγκα βειηίσζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πηζηνχρνπ, ηφηε ε 
πξφβιεςε κεηψλεηαη θαη ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. 
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Γηαγξαθέο 
 
Ζ Δηαηξεία αθνχ έρεη εμαληιήζεη ηηο δηθαζηηθέο θαη ινηπέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηεο θαη βάζηκα εθηηκά φηη απηέο 
είλαη αλεπίδεθηεο είζπξαμεο, πξνβαίλεη ζε δηαγξαθέο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ έλαληη ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα 
ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. 
 
3.1.4  Μέγηζηε έθζεζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ πξηλ ηνλ ππνινγηζκό ησλ εμαζθαιίζεσλ  
 
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ κέγηζηε έθζεζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/12/2013 θαη 31/12/2012, ρσξίο λα 
ζπλππνινγίδνληαη ηα θαιχκκαηα. Γηα ηα εληφο ηεο θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο ζηνηρεία, ηα πηζησηηθά αλνίγκαηα είλαη βαζηζκέλα ζηε 
ινγηζηηθή ηνπο αμία φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. 
 

  Μέγηζηε Έθζεζε 
   Έθζεζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ζηνηρείσλ εληόο ηεο θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο 

Θέζεο    31 Γεθεκβξίνπ 2013 
 

   31 Γεθεκβξίνπ 2012 

   Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ πξνο επηρεηξήζεηο   
 

  

  - Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 668.541 
  

673.079 

  - Μεγάιεο επηρεηξήζεηο 345.956 
 

385.192 

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 99.659 
  

98.659 
Έθζεζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ζηνηρείσλ εθηόο ηεο θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο 

Θέζεο  
  

 

 Αρξεζηκνπνίεηα πηζησηηθά φξηα 33.721   38.980 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 1.147.877 
  

1.195.910 

       
 
Σν πνζφ ησλ αρξεζηκνπνίεησλ πηζησηηθψλ νξίσλ πεξηιακβάλεη  κφλν πηζησηηθά φξηα πνπ κπνξνχλ λα αθπξσζνχλ άλεπ φξσλ θαη αλά 
πάζα ζηηγκή ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ή πνπ πξνβιέπνπλ απηφκαηε αθχξσζε ζηελ πεξίπησζε ηεο ρεηξνηέξεπζεο ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπ 
πηζηνχρνπ (uncommitted).  
 
3.1.5  Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ 
 
Οη απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ πξνο επηρεηξήζεηο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 
 
 31 Γεθεκβξίνπ 2013  31 Γεθεκβξίνπ 2012 

 

Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ 
κηζζώζεσλ πξνο 

επηρεηξήζεηο  

Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ 
κηζζώζεσλ πξνο 

επηρεηξήζεηο 

Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ρσξίο απνκείσζε αμίαο 212.283  274.410 
 
Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ζε θαζπζηέξεζε ρσξίο απνκείσζε 
αμίαο 469.169  520.427 

Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ κε απνκείσζε αμίαο 333.045  263.434 

Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ πξν πξνβιέςεσλ 1.014.497  1.058.271 

Μείνλ: πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε αμίαο  140.534  105.588 

Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ κεηά πξνβιέςεσλ 873.963  952.683 

 
 
α) Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ ρσξίο απνκείσζε αμίαο: 
 
Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ πξνο επηρεηξήζεηο 
 

31 Γεθεκβξίνπ 2013     

Γηαβαζκίζεηο Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο  Μεγάιεο επηρεηξήζεηο 

ύλνιν απαηηήζεσλ 
ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ  

πξνο επηρεηξήζεηο 

Ηθαλνπνηεηηθήο δηαβάζκηζεο 65.110  94.156 159.266 

Δηδηθήο αλαθνξάο 30.919  22.097   53.016  

ύλνιν 96.029   116.253 212.283 

     

31 Γεθεκβξίνπ 2012     

Γηαβαζκίζεηο Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο  Μεγάιεο επηρεηξήζεηο 

ύλνιν απαηηήζεσλ 
ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ  

πξνο επηρεηξήζεηο 

Ηθαλνπνηεηηθήο δηαβάζκηζεο 109.342  129.632 238.974 

Δηδηθήο αλαθνξάο 25.564  9.872 35.436 

ύλνιν 134.906   139.504 274.410 

 



Πεηξαηώο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31  Γεθεκβξίνπ 2013 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 

 

20 

 

β) Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ ζε θαζπζηέξεζε ρσξίο απνκείσζε αμίαο: 

    

31 Γεθεκβξίνπ 2013 Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ πξνο επηρεηξήζεηο  

Γηαβαζκίζεηο Μηθξνκεζαίεο 
επηρεηξήζεηο Μεγάιεο επηρεηξήζεηο 

ύλνιν απαηηήζεσλ 
ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ  

πξνο επηρεηξήζεηο 

ε θαζπζηέξεζε 1-90 εκέξεο 273.156 74.403 347.559 

ε θαζπζηέξεζε 91-180  εκέξεο 39.454 1.547 41.001 

ε θαζπζηέξεζε >180  εκέξεο 77.237 3.372 80.609 

ύλνιν 389.847 79.322 469.169 

Δύινγε αμία εμαζθαιίζεσλ  333.117 67.837 400.954 

 
Ζ εχινγε αμία εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ αθνξά θπξίσο ηελ αμία ησλ εθκηζζσκέλσλ παγίσλ, ε θπξηφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθεη ζηελ 
Δηαηξεία έσο φηνπ ν πειάηεο εμνθιήζεη πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηελ Δηαηξεία. Δπηπιένλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο 
εμαζθαιίζεηο φπσο ελερπξηάζεηο θαηαζέζεσλ θαη κεηνρψλ θαζψο θαη πξψηεο πξνζεκεηψζεηο επί αθηλήησλ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε 
αμία ηνπ εθκηζζσκέλνπ παγίνπ μεπεξλά ην πνζφ θάιπςεο ηνπ απαηηεηνχ ππνινίπνπ, σο εχινγε αμία ησλ απαηηήζεσλ ιακβάλεηαη 
ππφςε ε αμία ησλ εθκηζζσκέλσλ παγίσλ κφλν κέρξη ην πνζφ θάιπςεο ηνπ ππνινίπνπ. 
 

 
31 Γεθεκβξίνπ 2012 Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ πξνο επηρεηξήζεηο  

Γηαβαζκίζεηο 
Μηθξνκεζαίεο 
επηρεηξήζεηο Μεγάιεο επηρεηξήζεηο 

ύλνιν απαηηήζεσλ 
ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ 

πξνο επηρεηξήζεηο 

ε θαζπζηέξεζε 1-90 εκέξεο 305.567 87.716 393.283 

ε θαζπζηέξεζε 91-180  εκέξεο 16.196 25 16.221 

ε θαζπζηέξεζε >180  εκέξεο 75.695 35.228 110.923 

ύλνιν 397.458 122.969 520.427 

Δύινγε αμία εμαζθαιίζεσλ  356.212 103.971 460.183 

 
Ζ εχινγε αμία εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ αθνξά θπξίσο ηελ αμία ησλ εθκηζζσκέλσλ παγίσλ, ε θπξηφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθεη ζηελ 
Δηαηξεία έσο φηνπ ν πειάηεο εμνθιήζεη πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηελ Δηαηξεία. Δπηπιένλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο 
εμαζθαιίζεηο φπσο ελερπξηάζεηο θαηαζέζεσλ θαη κεηνρψλ θαζψο θαη πξψηεο πξνζεκεηψζεηο επί αθηλήησλ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 
ε αμία ηνπ εθκηζζσκέλνπ παγίνπ μεπεξλά ην πνζφ θάιπςεο ηνπ απαηηεηνχ ππνινίπνπ, σο εχινγε αμία ησλ απαηηήζεσλ ιακβάλεηαη 
ππφςε ε αμία ησλ εθκηζζσκέλσλ παγίσλ κφλν κέρξη ην πνζφ θάιπςεο ηνπ ππνινίπνπ. 
 
 
γ) Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ κε απνκείσζε αμίαο:  
  

31 Γεθεκβξίνπ 2013 Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ πξνο επηρεηξήζεηο  

  
Μηθξνκεζαίεο 
επηρεηξήζεηο Μεγάιεο επηρεηξήζεηο 

ύλνιν απαηηήζεσλ 
ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ  

πξνο επηρεηξήζεηο 
Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ κε 
απνκείσζε αμίαο 182.665 150.380 333.045 

Δχινγε αμία εκπξαγκάησλ εμαζθαιίζεσλ 105.871 107.946 213.817 

 
       

  

31 Γεθεκβξίνπ 2012 Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ πξνο επηρεηξήζεηο 

  

Μηθξνκεζαίεο 
επηρεηξήζεηο Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο 

ύλνιν απαηηήζεσλ 
ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ 

πξνο επηρεηξήζεηο 
Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ κε 
απνκείσζε αμίαο 155.013 108.421 263.434 

Δχινγε αμία εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ 89.997 73.221 163.218 

 
3.1.6 Δπαλάθηεζε θαιπκκάησλ 
 
Καηά ηελ δηάξθεηα εθάζηεο ρξήζεο  ε Δηαηξεία αλέθηεζε εθκηζζσκέλα πάγηα ιφγσ αδπλακίαο ησλ πειαηψλ ηεο λα εμνθιήζνπλ ηηο 
νθεηιέο ηνπο. 
 

Καηεγνξία ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ 31/12/2013 31/12/2012 

Αθίλεηα  32.546 42.952 

Λνηπά πάγηα 2.103 5.065 

ύλνιν 34.649 48.017 

 
Οη αλαθηήζεηο εθκηζζσκέλσλ παγίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε γξακκή ηεο θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο "Λνηπά ζηνηρεία 
Δλεξγεηηθνχ", (Βιέπε ζεκείσζε 15 «Λνηπά ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ»). 
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3.1.7 πγθέληξσζε θηλδύλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ κε έθζεζε ζε πηζησηηθό θίλδπλν 
 
Σνκείο Γξαζηεξηόηεηαο 
 
Με εμαίξεζε ηηο απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ δελ είλαη δπλαηφ 
λα θαηαλεκεζνχλ αλά ηνκέα. Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαιχεη ηελ θχξηα έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο Δηαηξείαο ζε ινγηζηηθέο αμίεο, 
θαηεγνξηνπνηεκέλε αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο. 
 

Δπηρεηξεκαηηθφο Σνκέαο  31/12/2013 31/12/2012 

Αθίλεηα  733.208 788.545 

Δπηβαηηθά απηνθίλεηα  2.983 4.343 

Φνξηεγά απηνθίλεηα θαη ινηπά κεηαθνξηθά κέζα  26.388 46.075 

Μεραλήκαηα  31.752 61.183 

Ζ/Τ, ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα, έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο  75.933 34.312 

  870.264 934.458 

Πιένλ: ππνινίπνπ πειαηψλ, πξνθαηαβνιψλ θαη κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ   144.233 123.813 

  1.014.497 1.058.271 

 
3.2 Κίλδπλνο Αγνξάο 
 
Ο θίλδπλνο αγνξάο αθνξά ηελ πηζαλφηεηα απσιεηψλ ιφγσ κεηαβνιήο ζην επίπεδν ή ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ αγνξάο, φπσο είλαη 
νη ηηκέο κεηνρψλ, επηηνθίσλ ή ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. 
 
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ηίηινπο κεηνρψλ, σο εθ ηνχηνπ δελ ππφθεηηαη ζε ζρεηηδφκελν κε κεηνρέο θίλδπλν. Δπηπιένλ ε 
Δηαηξεία δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν ιφγσ πιήξνπο ζχλδεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ζε μέλν λφκηζκα κε 
αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ζε μέλν λφκηζκα. ρεηηθά βιέπε ηελ παξάγξαθν 3.3 Κίλδπλνο πλαιιάγκαηνο. Σέινο ε Δηαηξεία δελ ππφθεηηαη ζε 
επηηνθηαθφ θίλδπλν ιφγσ πιήξνπο ζχλδεζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο απφ πειάηεο. ρεηηθά βιέπε 
ηελ παξάγξαθν 3.4 Κίλδπλνο Δπηηνθίνπ.  
 

3.3 Κίλδπλνο πλαιιάγκαηνο 
 
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Διιάδα θαη ζπλεπψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο δηεμάγεηαη ζε Δπξψ. 
Γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε μέλν λφκηζκα ε Δηαηξεία αληηζηαζκίδεη πιήξσο ηνλ θίλδπλν, ζπλδένληαο θάζε απαίηεζε 
ζε μέλν λφκηζκα κε αληίζηνηρε ππνρξέσζε ζην ίδην λφκηζκα. 
 Ζ Δηαηξεία θαηά πάγηα ηαθηηθή, δελ πξναγνξάδεη ζπλάιιαγκα θαη δελ ζπλάπηεη ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζπλαιιάγκαηνο κε 
εμσηεξηθνχο αληηζπκβαιιφκελνπο. 
 
αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ε Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζηηο επηδξάζεηο ηεο κεηαβνιήο ησλ ηζνηηκηψλ ησλ δηαθφξσλ λνκηζκάησλ ζηελ  
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο. 
 

3.4 Κίλδπλνο Δπηηνθίνπ 
 
O Δπηηνθηαθφο Κίλδπλνο νξίδεηαη σο ν θίλδπλνο κίαο αξλεηηθήο επίπησζεο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, εμαηηίαο ηεο έθζεζήο ηεο 
ζε κεηαβνιέο ζηηο αγνξέο επηηνθίσλ. 
H αξλεηηθή επίπησζε ζηελ θαζαξή ηξέρνπζα αμία φισλ ησλ έληνθσλ ζηνηρείσλ ηεο θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο Πεηξαηψο 
Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ, έλαληη παξάιιειεο αλφδνπ ησλ θακππιψλ επηηνθίσλ θαηά 100 κνλάδεο βάζεο, εθηηκάηαη γηα ην 
ηέινο ηνπ 2013 ζε € -567 ρηι (2012 : -491 ρηι.). 
 

3.5 Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο 
 
Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη φηη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ Κηλδχλνπ Ρεπζηφηεηαο ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ ηθαλφηεηα εθπιήξσζεο 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ρσξίο ηνλ θίλδπλν λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο απψιεηεο. 
 
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαηήξεζεο  επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ. Γεληθφηεξα, ε 
παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηελ ηζνζθέιηζε ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο, 
ψζηε θάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, ε Δηαηξεία λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηακεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο.  
 
Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο είλαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κε πξνεμνθιεκέλεο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο-
απαηηήζεηο. 
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Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 
Έσο 1 κήλα 1 – 3   κήλεο 

3 - 12   

κήλεο 1 - 5 έηε Πάλσ από 5 έηε ύλνιν 

Ρεπζηόηεηα ππνρξεώζεσλ 
      

Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 
475 8.192 132.169 825.639 5.950 972.425 

Τπνρξεψζεηο πξνο  πξνκεζεπηέο θαη 
ινηπέο ππνρξεψζεηο (πιελ ππνρξεψζεσλ 
πξνο δεκφζην ηνκέα) 290 2.221 14.236 467 94 17.308 

 
πλνιηθέο ππνρξεώζεηο  (αλακελόκελεο 
εκεξνκελίεο ιήμεο) 765 10.413 146.405 826.106 6.044 989.733 

        

       

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 
Έσο 1 κήλα 1 – 3   κήλεο 

3 - 12   
κήλεο 1 - 5 έηε Πάλσ από 5 έηε ύλνιν 

Ρεπζηόηεηα ππνρξεώζεσλ 
      

Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 
118 4.548 759.420 234.320 - 998.406 

Τπνρξεψζεηο πξνο  πξνκεζεπηέο θαη 
ινηπέο ππνρξεψζεηο (πιελ ππνρξεψζεσλ 
πξνο δεκφζην ηνκέα) 3 1.109 9.298 1.466 - 11.876 

 
πλνιηθέο ππνρξεώζεηο  (αλακελόκελεο 
εκεξνκελίεο ιήμεο) 121 5.657 768.718 235.786 - 1.010.282 

 
3.6 Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα 
 
Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζηα πιαίζηα ηνπ νκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 
ππνβάιιεηαη ζε ηξηκεληαία βάζε ζηελ επνπηεχνπζα αξρή, ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 
 
Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο πνπ νξίδνπλ ηελ δηαρείξηζε ησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ είλαη: 
• Ζ ζπκκφξθσζε κε ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο νξίδνληαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία  δξαζηεξηνπνηείηαη. 
• Ζ δηαθχιαμε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, έηζη ψζηε λα πξνζθέξεη απνδφζεηο θαη 
νθέιε ζηνπο κεηφρνπο ηεο. 
• Ζ δηαηήξεζε κίαο ηζρπξήο θαη ζηαζεξήο θεθαιαηαθήο βάζεο, ε νπνία λα ππνζηεξίδεη ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηεο Γηνίθεζήο ηεο. 
 
Σα επνπηηθά θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, δηαθξίλνληαη ζε Βαζηθά ζηνηρεία (Tier I) θαη 
πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία (Tier II). Γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα επνπηηθά θεθάιαηα, ηα ίδηα θεθάιαηα ππφθεηληαη ζε επνπηηθέο πξνζαξκνγέο, 
φπσο αθαίξεζε άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ θαη αθαίξεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνο δηαλνκή κεξίζκαηνο. 
 

Βαζηθά Ίδηα Κεθάιαηα 31/12/2013  

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 139.303  

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 21.080  

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ θαη ινηπά απνζεκαηηθά 1.480  

Απνηειέζκαηα εηο λένλ (76.820)  

ύλνιν Βαζηθώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 85.043  

   

πκπιεξσκαηηθά Κεθάιαηα    

Γάλεην κεησκέλεο εμαζθάιηζεο 5.871  

Πξνβιέςεηο 2.210  

ύλνιν πκπιεξσκαηηθώλ  Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 8.081  

 
Μείνλ: Αθαηξεηηθά ζηνηρεία Ηδίσλ θεθαιαίσλ 

-  

Δπνπηηθά Κεθάιαηα 93.124  

ηαζκηζκέλν Δλεξγεηηθό:   

ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ 1.000.800  

ύλνιν ηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνύ 1.000.800  

   

Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο  9,3%  
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3.7   Δύινγεο αμίεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη ππνρξεώζεσλ 

 
Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο ινγηζηηθέο θαη εχινγεο αμίεο γηα ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ δελ ηεξνχληαη ζε 
εχινγεο ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο Δηαηξείαο.  
 
α) ηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ δελ ηεξνύληαη ζε εύινγεο αμίεο: 
 

 Λνγηζηηθή Αμία  Δύινγε Αμία 

 31/12/2013 31/12/2012  31/12/2013 31/12/2012 

ηνηρεία ελεξγεηηθνύ       

Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ  9.342 9.149  9.342 9.149 

Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (κεηά απφ πξνβιέςεηο)  873.963 952.683  873.963 952.683 

  - Γάλεηα πξνο επηρεηξήζεηο 873.963 952.683  873.963 952.683 

Δπελδπηηθά Αθίλεηα 25.070 14.591  25.070 14.591 

Λνηπά ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ       

  - Γηαθξαηνχκελα σο ηελ ιήμε ρξεφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 81 21  81 21 

  - Καζαξή αμία αλαθηεκέλσλ παγίσλ 94.578 88.969  100.157 96.919 

      

Τπνρξεώζεηο      

Τπνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 923.214 992.442  923.214 992.442 

Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο 2.245 1.113  2.245 1.113 

Τπνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο 13.112 9.446  13.112 9.446 

 
Ζ εχινγε αμία θαηά ηελ 31/12/2012 θαη  31/12/2013 ησλ απαηηήζεσλ θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο πηζησηηθά 
ηδξχκαηα, ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο πειάηεο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο πξνκεζεπηέο, πνπ απνηηκψληαη ζην θφζηνο δελ δηαθέξεη απφ 
ηελ αληίζηνηρε ινγηζηηθή, θαζψο πξφθεηηαη γηα βξαρππξφζεζκεο ζπλαιιαγέο, ελψ νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο, θέξνπλ επηηφθηα αγνξάο ηα 
νπνία αλαπξνζαξκφδνληαη ηαθηηθά θαη πξνεμνθινχληαη κε ην ρσξίο θίλδπλν επηηφθην. 
 
β) ηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ ηεξνύληαη ζε εύινγεο αμίεο: 
 
Ζ Δηαηξεία δελ ηεξεί ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ζε εχινγεο αμίεο θαζψο ε νλνκαζηηθή αμία κείνλ πξνβιέςεσλ γηα 
απνκείσζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ πξνζεγγίδεη ηελ εχινγή αμία ηνπο θαη νη αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξέρνλ επηηφθην ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ Δηαηξεία γηα ηε ρξήζε 
παξφκνησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. 
 

44..  ΖΖΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗΚΚΔΔ  ΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΚΚΔΔ  ΔΔΚΚΣΣΗΗΜΜΖΖΔΔΗΗ  ΚΚΑΑΗΗ  ΚΚΡΡΗΗΔΔΗΗ  ΣΣΖΖ  ΓΓΗΗΟΟΗΗΚΚΖΖΖΖ  
 
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά 
γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
 
Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Παξά ην γεγνλφο φηη νη 
ππνινγηζκνί απηνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο δηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα 
πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ 
ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 
ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο έρνπλ σο εμήο: 
 
(α) Απαηηείηαη θξίζε απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο.  Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη 
ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο.  Δάλ ν ηειηθφο θφξνο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ 
αξρηθψο αλαγλσξηζζέληα, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ. 
 
(β) Ζ Δηαηξεία ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο φηη κία απαίηεζε ή 
νκάδα απαηηήζεσλ έρεη ππνζηεί απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο. Δάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο, ππνινγίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο 
απαίηεζεο ή ηεο νκάδαο απαηηήζεσλ θαη ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο 
θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. 

 

55..  ΥΥΡΡΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟΟΟΗΗΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΚΚΑΑ  ΔΔΞΞΟΟΓΓΑΑ  

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Υξεσζηηθνί Σφθνη 22.217 27.791 

Πιένλ ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  22 325 

Πιένλ πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  (17) (329) 

ύλνιν 22.222 27.787 
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66..  ΛΛΟΟΗΗΠΠΑΑ  ΔΔΟΟΓΓΑΑ  

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Κέξδε απφ πψιεζε παγίσλ 118 758 

Μηζζψκαηα απφ επελδπηηθά αθίλεηα 866 520 

Έζνδα απφ πξνκήζεηεο 1.808 1.304 

Λνηπά Έζνδα 1.209 1.126 

ύλνιν 4.001 3.708 

  

77..  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΔΔ  ΔΔ  ΔΔΡΡΓΓΑΑΕΕΟΟΜΜΔΔΝΝΟΟΤΤ  

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Μηζζνί 1.559 1.352 

Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 394 323 

Λνηπέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη έμνδα 83 93 

Πξφγξακκα Δζεινχζηαο Απνρψξεζεο 50 - 

πληαμηνδνηηθφ θφζηνο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (ζεκ.20 «Τπνρξεψζεηο παξνρψλ 
πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία») 172 (116) 

ύλνιν 2.258 1.652 

  

88..  ΛΛΟΟΗΗΠΠΑΑ  ΔΔΞΞΟΟΓΓΑΑ  

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 914 642 

Σειεπηθνηλσλίεο/Φσηηζκφο-Ύδξεπζε  120 70 

Δλνίθηα θηηξίσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 83 63 

Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 214 215 

Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο 20 20 

Φφξνη ηέιε 
(1)

 3.280 1.412 

Γηαγξαθέο απαηηήζεσλ 1.683 102 

Γηάθνξα έμνδα 1.734 1.617 

Εεκηέο απφ πσι. θαηαγγεικέλσλ ζπκβάζεσλ 461 431 

 8.509 4.572 

 
(1):  Ο ινγαξηαζκφο πεξηιακβάλεη ην πνζφ ησλ επξψ 1.006 ρηι. ην νπνίν αθνξά πξνζαπμήζεηο επί ησλ θαηαινγηζζέλησλ θφξσλ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ 
(βι. ζεκείσζε 21 «Μεηνρηθφ θεθάιαην»). 
 

99..  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΔΔΦΦΔΔΗΗ  ΓΓΗΗΑΑ  ΔΔΠΠΗΗΦΦΑΑΛΛΔΔΗΗ  ΑΑΠΠΑΑΗΗΣΣΖΖΔΔΗΗ  ΜΜΗΗΘΘΧΧΔΔΧΧΝΝ  

 

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 35.692 

Λνγηζκφο πξνβιέςεσλ ρξήζεσο 30.969 

Μεηαθνξά πξνβιέςεσλ ιφγσ απνξξφθεζεο ηεο Γεληθήο Leasing Α.Δ 39.164 

Γηαγξαθέο απαηηήζεσλ (237) 

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ  2012 105.588 

  

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 105.588 

Λνγηζκφο πξνβιέςεσλ ρξήζεσο 41.564 

Μεηαθνξά πξφβιεςεο  (6.214) 

Γηαγξαθέο απαηηήζεσλ (404) 

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ  2013 140.534 

  

1100..    ΦΦΟΟΡΡΟΟ    ΔΔΗΗΟΟΓΓΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟ  

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Φφξνο εηζνδήκαηνο - - 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (ζεκ. 19 « Αλαβαιιφκελε θνξνινγία») (13.760) (5.647) 

 (13.760) (5.647) 
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Ο θφξνο επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο Δηαηξείαο δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ ην νπνίν ζα πξνέθππηε αλ ρξεζηκνπνηνχζακε  
ην κέζν ζηαζκηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηεο Δηαηξείαο σο εμήο: 
 

 31-Γεθ-13 31-Γεθ-12 

(Εεκηέο) πξν θόξσλ κε βάζε ηα ΓΠΥΑ (46.987) (34.683) 

Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο ηνπηθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο γηα ηα θέξδε 
ζηηο αληίζηνηρεο ρψξεο 

(12.217) (6.936) 

Έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο 422 815 

Φνξνινγηθέο δεκηέο γηα ηηο νπνίεο δελ αλαγλσξίζηεθε πξφβιεςε αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο - 474 

Δπίδξαζε ιφγσ αχμεζεο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή (1.965) - 

ύλνιν (13.760) (5.647) 

 
Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκόξθσζεο 
 
Γηα ηελ ρξήζε 2011 θαη εληεχζελ, νη Διιεληθέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο θαη νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πνπ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο 
ηνπο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά,  ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ «Δηήζην Πηζηνπνηεηηθφ» πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ 
άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/1994, ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά απφ θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην Νφκηκν Διεγθηή ή  ειεγθηηθφ 
γξαθείν  πνπ ειέγρεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Καηφπηλ νινθιήξσζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ν Νφκηκνο Διεγθηήο ή 
ειεγθηηθφ γξαθείν εθδίδεη ζηελ εηαηξεία «Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» θαη ζηε ζπλέρεηα ν Νφκηκνο Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν 
ηελ ππνβάιεη ειεθηξνληθά ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ην αξγφηεξν κέρξη  
ηε δέθαηε κέξα ηνπ έβδνκνπ κήλα κεηά ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα επηιέμεη δείγκα εηαηξεηψλ 
ηνπιάρηζηνλ ηεο ηάμεο ηνπ 9% γηα έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ. Ο έιεγρνο απηφο ζα πξέπεη λα 
νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα φρη αξγφηεξν ησλ δεθανθηψ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο «Έθζεζεο Φνξνινγηθήο 
πκκφξθσζεο» ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 
 
Αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο 
 
Ζ Δηαηξεία „‟Πεηξαηψο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ‟‟ πξψελ „‟Πεηξαηψο ΑΔ Δμππεξέηεζεο Αθηνπιντθψλ θαη άιισλ 
Μεηαθνξψλ‟‟ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2007 έσο θαη 2010, ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ζήκεξα. Οη ρξήζεηο 2000 έσο θαη 2006 έθιεηζαλ κε θνξνινγηθή πεξαίσζε θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ 2008. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011-2012 δηελεξγήζεθε θνξνινγηθφο έιεγρνο απφ ηελ PricewaterhouseCoopers Α.Δ. 
θαη εμεδφζεζαλ Δθζέζεηο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 παξ. 5 λ. 2238/1994 θαη ηελ Τπ. Αξηζ. ΠΟΛ. 1159/26-
07-2011. Γηα ηελ ρξήζε 2013 ν έιεγρνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά 
ηελ δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2013. 
 
Όζνλ αθνξά ηελ απνξξνθψκελε «Γεληθή Leasing ΑΔ» νη θνξνινγηθέο αξρέο έρνπλ ειέγμεη ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο σο θαη ηελ ρξήζε 
2007. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012 δηελεξγήζεθε θνξνινγηθφο έιεγρνο απφ ηελ εηαηξεία νξθσηψλ ειεγθηψλ  Delloitte Υαηδεπαχινπ 
νθηαλφο θαη Κακπάλεο Α.Δ. θαη εμεδφζεζαλ Δθζέζεηο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 παξ. 5 λ. 2238/1994 θαη 
ηελ Τπ. Αξηζ. ΠΟΛ. 1159/26-07-2011.  
 

Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δελ αλακέλεη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο πέξαλ απηψλ, πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη απεηθνλίδνληαη ήδε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο 
ρξήζεηο, ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ, θαηά ην ρξφλν πνπ απηέο ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Γηα ηηο 
αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηφζν ηεο Πεηξαηψο Leasing φζν θαη ηεο Γεληθήο Leasing ,έρεη δηελεξγεζεί ζρεηηθή πξφβιεςε ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ζπλνιηθνχ πνζνχ Δπξψ 2.210 ρηι. ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηελ γξακκή ηεο 
θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο «Λνηπέο Πξνβιέςεηο» (βι. ζεκείσζε 18 «Λνηπέο Πξνβιέςεηο»).  
 

1111..    ΣΣΑΑΜΜΔΔΗΗΑΑΚΚΑΑ  ΓΓΗΗΑΑΘΘΔΔΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΗΗ  ΗΗΟΟΓΓΤΤΝΝΑΑΜΜΑΑ  
 
Σα ππφινηπα ησλ ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο αθνξνχλ ινγαξηαζκνχο 
φςεσο θαη απνηεινχλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα γηα ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ. Σν κέζν επηηφθην ησλ 
έληνθσλ θαηαζέζεσλ θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ 0,3% (2012: 0,3%). 
 

1122..    ΑΑΠΠΑΑΗΗΣΣΖΖΔΔΗΗ  ΜΜΗΗΘΘΧΧΔΔΧΧΝΝ  
 
Σo ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ζπκβάζεηο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ηζρχνλ ηξηκεληαίν Euribor 
πξνζαπμεκέλν κε ην πνζνζηηαίν πεξηζψξην, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ζχκβαζε. Σν κεζνζηαζκηθφ επηηφθην κε βάζε ην νπνίν 
ππνινγίζηεθε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν γηα ην έηνο 2013 αλήιζε ζην πνζνζηφ πεξίπνπ 3,54% (2012 : 3,96%). 
 
Δπίζεο ππάξρνπλ ζπκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν ηφθνο ππνινγίδεηαη βάζεη ζηαζεξνχ επηηνθίνπ.  Σν ππνιεηπφκελν θεθάιαην ησλ ζπκβάζεσλ 
απηψλ αλέξρεηαη ζε Δπξψ 31.340ρηι. (2012:39.614ρηι.). Σν κεζνζηαζκηθφ επηηφθην κε βάζε ην νπνίν ππνινγίζηεθε ην 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν γηα ηηο ζπκβάζεηο απηέο ην έηνο 2013 αλήιζε ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 6,76% (2012 :8,42%). 
 
Σα πάγηα, γηα ηα νπνία έρνπλ ζπλαθζεί ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ιεηηνπξγνχλ σο εμαζθάιηζε γηα ηελ εηαηξεία, κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ν πειάηεο έρεη ηαθηνπνηήζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηελ εηαηξεία. 

 

 

 

 
 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D2510C09ACCA3910.2CCCF4E1B778&show=last
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D2510C09ACCA3910.2CCCF4E1B778&show=last
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Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο 

 
Οη κηθηέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο   

Μηθηέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 189.736 169.859 

Έζνδν ηφθσλ κε δεδνπιεπκέλν (33.927) (29.172) 

ύλνιν 155.809 140.687 

Τπφινηπα πειαηψλ 133.535 93.710 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 189 189 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 5.682 6.079 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 5.425 5.073 

ύλνιν 300.640 245.738 

 
 
Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Μηθηέο απαηηήζεηο απφ Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο πεξηζζφηεξν ηνπ 1νπ έηνπο 896.342 1.006.731 

Έζνδν ηφθσλ κε δεδνπιεπκέλν πεξηζζφηεξν ηνπ 1νπ  έηνπο (182.485) (194.198) 

ύλνιν 713.857 812.533 

   

Οη κηθηέο απαηηήζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο αλαιύνληαη σο εμήο:   

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Μέρξη 1  έηνο  334.567 274.911 

Απφ 1 έσο 5 έηε 294.560 367.001 

Πεξηζζφηεξν απφ 5 έηε 601.782 639.729 

ύλνιν 1.230.909 1.281.641 

Έζνδν ηφθσλ κε δεδνπιεπκέλν  (216.412) (223.370) 

ύλνιν 1.014.497 1.058.271 

Οη ζπλνιηθέο θαζαξέο απαηηήζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο αλαιύνληαη σο εμήο:   

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Μέρξη 1 έηνο 300.640 245.738 

Απφ 1 έσο 5 έηε 213.727 284.011 

Πεξηζζφηεξν απφ 5 έηε 500.130 528.522 

ύλνιν 1.014.497 1.058.271 

 

1133..    ΔΔΝΝΧΧΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΠΠΑΑΓΓΗΗΑΑ  ΠΠΔΔΡΡΗΗΟΟΤΤΗΗΑΑΚΚΑΑ  ΣΣΟΟΗΗΥΥΔΔΗΗΑΑ  

 Οηθόπεδα θαη θηίξηα 
Λνηπόο 

εμνπιηζκόο ύλνιν 

1 Ηαλνπαξίνπ 2012    

Κφζηνο θηήζεσο 1.890 925 2.815 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο (309) (860) (1.169) 

Αλαπόζβεζηε αμία 1.581 65 1.646 

    

Πεξίνδνο πνπ ιήγεη  31 Γεθεκβξίνπ 2012    

Αλαπφζβεζηε αμία έλαξμεο πεξηφδνπ 1.581 65 1.646 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ - 7 7 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (61) (37) (98) 
Αλαπφζβεζηε αμία παγίσλ απφ ηελ απνξξνθψκελε  
Δηαηξεία Γεληθήο Leasing Α.Δ. - 3 3 

Αλαπόζβεζηε αμία 31 Γεθεκβξίνπ 2012 1.520 38 1.558 

    

1 Ηαλνπαξίνπ 2013    

Κφζηνο θηήζεσο 1.890 932 2.822 
Κφζηνο θηήζεσο παγίσλ απφ ηελ απνξξνθψκελε εηαηξεία  
Γεληθή Leasing Α.Δ. - 148 148 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο (370) (897) (1.267) 
πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο απφ ηελ απνξξνθφκελε 
εηαηξεία Γεληθή Leasing Α.Δ. - (145) (145) 

Αλαπόζβεζηε αμία 31 Γεθεκβξίνπ 2013 1.520 38 1.558 
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Πεξίνδνο πνπ ιήγεη  31 Γεθεκβξίνπ 2013    

Αλαπφζβεζηε αμία έλαξμεο πεξηφδνπ 1.520 38 1.558 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ - 26 26 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (61) (12) (73) 

Αλαπόζβεζηε αμία 31 Γεθεκβξίνπ 2013 1.459 52 1.511 

    

31 Γεθεκβξίνπ 2013    

Κφζηνο θηήζεσο 1.890 1.105 2.995 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο (431) (1.053) (1.484) 

Αλαπόζβεζηε αμία 31 Γεθεκβξίνπ 2013 1.459 52 1.511 

  

1144..  ΔΔΠΠΔΔΝΝΓΓΤΤΣΣΗΗΚΚΑΑ  ΑΑΚΚΗΗΝΝΖΖΣΣΑΑ  

 
Ζ Δηαηξεία απφ ην 2010 πξνρψξεζε ζε απνδνηηθφηεξε εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ αλαθηεκέλσλ αθηλήησλ ηεο. Καηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο ρξήζεο 2013, κεηαθέξζεθαλ ζηα «ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ» πάγηα πνζνχ € 16.807 (2012: € 15.753, βιέπε ζεκ.15 «Λνηπά ηνηρεία 
Δλεξγεηηθνχ»), ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ην ΓΛΠ 40.  
 

1 Ηαλνπαξίνπ 2012                        Οηθφπεδα                            Κηίξηα                          χλνιν 

Κφζηνο θηήζεσο 522 2.187 2.709 

πζζσξεπκέλεο απνκεηψζεηο - (492) (492) 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο - (44) (44) 

Αλαπόζβεζηε αμία 522 1.651 2.173 

 
  

 

Πεξίνδνο πνπ ιήγεη 31 Γεθεκβξίνπ 2012 
  

 

Αλαπφζβεζηε αμία έλαξμεο πεξηφδνπ 522 1.651 2.173 

Μεηαθνξά πεξηφδνπ  4.543 11.210 15.753 

Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ - (3.060) (3.060) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ - (275) (275) 

Αλαπόζβεζηε αμία 31 Γεθεκβξίνπ 2012 5.065 9.526 14.591 

    

1 Ηαλνπαξίνπ 2013    

Κφζηνο θηήζεσο 5.065 13.397 18.462 

πζζσξεπκέλεο απνκεηψζεηο - (3.552) (3.552) 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο - (319) (319) 

Αλαπόζβεζηε αμία 5.065 9.526 14.591 

    

Πεξίνδνο πνπ ιήγεη 31 Γεθεκβξίνπ 2013    

Αλαπφζβεζηε αμία έλαξμεο πεξηφδνπ 5.065 9.526 14.591 
Μεηαθνξά πεξηφδνπ (βι. ζεκ.15 «Λνηπά ηνηρεία 
Δλεξγεηηθνχ») 8.263 11.934 20.197 
Απναλαγλψξηζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ ιφγσ ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ  (864) (2.233) (3.097) 

Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ - (6.070) (6.070) 

Απνζβέζεηο δηαγξαθέλησλ επελδπηηθψλ  παγίσλ - 95 95 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ - (647) (647) 

Αλαπόζβεζηε αμία 31 Γεθεκβξίνπ 2013 12.464 12.606 25.070 

    

31 Γεθεκβξίνπ 2013    

Κφζηνο θηήζεσο 12.464 23.097 35.561 

πζζσξεπκέλεο απνκεηψζεηο - (9.620) (9.620) 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο - (871) (871) 

Αλαπόζβεζηε αμία 31 Γεθεκβξίνπ 2013 12.464 12.606 25.070 
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1155..  ΛΛΟΟΗΗΠΠΑΑ  ΣΣΟΟΗΗΥΥΔΔΗΗΑΑ  ΔΔΝΝΔΔΡΡΓΓΖΖΣΣΗΗΚΚΟΟΤΤ  

 

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Καζαξή αμία αλαθηεζέλησλ παγίσλ 94.578 88.968 

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην 1.845 6.478 

Λνηπνί ρξεψζηεο 3.236 3.213 

ύλνιν 99.659 98.659 

 
Ζ θαζαξή αμία ησλ αλαθηεζέλησλ παγίσλ αλαιχεηαη σο εμήο: 
 

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Αμία αλαθηεκέλσλ παγίσλ 128.651 115.300 

Πξφβιεςε απνκείσζεο  (34.073) (26.332) 

Καζαξή αμία αλαθηεζέλησλ παγίσλ  94.578 88.968 

 
Ζ θίλεζε ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο ησλ αλαθηεκέλσλ παγίσλ αλαιχεηαη σο εμήο: 
 

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 (6.213) 

Λνγηζκφο πξνβιέςεσλ ρξήζεσο (5.904) 

Μεηαθνξά πξνβιέςεσλ ιφγσ ηεο απνξξφθεζεο ηεο Γεληθήο Leasing Α.Δ. (14.215) 

  

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ  2012 (26.332) 

  

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 (26.332) 

Λνγηζκφο πξνβιέςεσλ ρξήζεσο (954) 

Μεηαθνξά πξφβιεςεο  (6.787) 

  

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ  2013 (34.073) 

 
Οη αλαθηήζεηο αθνξνχλ ηελ αμία αλαθηεκέλσλ παγίσλ, ιφγσ αδπλακίαο ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο λα εμνθιήζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο. 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο νη πξνζζήθεο ησλ αλαθηεκέλσλ παγίσλ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ €  34.649 ρηι. (2012:34.446 ρηι.), ελψ νη 
κεηψζεηο ηεο ρξήζεο (πσιήζεηο-επαλακηζζψζεηο) αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ € 21.299 ρηι (2012:16.200 ρηι).  
 
ην πνζφ ησλ € 21.299 ρηι. πεξηιακβάλνληαη αθίλεηα πνζνχ € 20.197 ρηι. ηα νπνία ε εηαηξεία ηα κίζζσζε. Σα αθίλεηα απηά 
κεηαθέξζεθαλ ζηα Δπελδπηηθά αθίλεηα (Βι. ζεκ. 14 «Δπελδπηηθά Αθίλεηα») θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε κίζζσζεο πιεξνί ηηο 
πξφλνηεο αλαγλψξηζεο ηνπ ΓΛΠ 40. 
 

16.   ΠΠΡΡΟΟΜΜΖΖΘΘΔΔΤΤΣΣΔΔ  ΚΚΑΑΗΗ  ΛΛΟΟΗΗΠΠΔΔ  ΤΤΠΠΟΟΥΥΡΡΔΔΧΧΔΔΗΗ   
                                                                          

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Πξνκεζεπηέο 13.112 9.447 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 2.245 1.113 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 933 543 

Γεδνπιεπκέλα έμνδα 1.017 1.018 

Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο (ζεκείσζε 21 «Μεηνρηθφ θεθάιαην» ) 3.666 579 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη παξαθξαηνχκελνη θφξνη 78 121 

ύλνιν 21.051 12.821 

 
Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ πξνκεζεπηέο θαη πξνθαηαβνιέο πειαηψλ αθνξά θπξίσο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
απφθηεζε παγίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κε ηνπο πειάηεο ηεο Δηαηξείαο θαη 
αλακέλεηαη λα εμνθιεζνχλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο εληφο ηεο ρξήζεο.  
 
Σν θνλδχιη «Φνξνινγηθέο  Τπνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη α) ηνλ θφξν ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ πνζνχ επξψ 1.677 ρηι. πιένλ 
πξνζαπμήζεσλ  πνζνχ επξψ 1.006 ρηι (βι. ζεκείσζε 21 «Μεηνρηθφ θεθάιαην») πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
ιφγσ ηεο απφζρηζεο θιάδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 5/10/2007 θαη β) πηζησηηθφ ππφινηπν ΦΠΑ πνζνχ Δπξψ 827 ρηι πεξίπνπ, 
θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013, έλαληη ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ΦΠΑ ηεο Πεηξαηψο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ, πνζνχ Δπξψ 
768 ρηι πεξίπνπ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 (ν νπνίνο απεηθνλίζηεθε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο «Λνηπά 
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ»). 
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1177..    ΟΟΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΑΑΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΗΗ  ΛΛΟΟΗΗΠΠΑΑ  ΣΣΡΡΑΑΠΠΔΔΕΕΗΗΚΚΑΑ  ΓΓΑΑΝΝΔΔΗΗΑΑ  
 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
 

31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Βξαρππξφζεζκα ηξαπεδηθά δάλεηα  113.212 70.121 

Σφθνη νκνινγηαθνχ δαλείνπ απνπιεξσηένη ζε έλα έηνο 2.193 1.898 

Σφθνη δαλείνπ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο απνπιεξσηένη ζε έλα έηνο 2 2 

 115.407 72.021 

Ο βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο θαηά ηελ 31/12/2013 απνηειείηαη απφ Δπξψ. Σν δάλεην ζε Δπξψ πνπ απνηειείηαη απφ 10 νκνινγίεο 
πνζνχ 321.100,00 Δπξψ έθαζηε θαιχπηεηαη απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ηα δάλεηα ζε Δπξψ πνπ απνηεινχληαη απφ 110 
νκνινγίεο πνζνχ 1.000.000,00 Δπξψ έθαζηε. 

Σν κέζν επηηφθην ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ζε Δπξψ γηα ην έηνο 2013 αλέξρεηαη ζε 1,15% (2012: 1,57%) 

 
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Οκνινγηαθφ δάλεην απνπιεξσηέν κεηά απφ έλα έηνο 801.938 914.552 

Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο 5.869 5.869 

 807.807 920.421 

ύλνιν Γαλεηζκνύ 923.214 992.442 

 

πλεπψο, ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηεο εηαηξείαο αλαιχεηαη σο εμήο : 

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Οκνινγηαθά θαη ινηπά ηξαπεδηθά δάλεηα 917.343 986.571 

Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο 5.871 5.871 

ύλνιν Γαλεηζκνύ 923.214 992.442 

 
Σα καθξνπξφζεζκα νκνινγηαθά δάλεηα είλαη απνπιεξσηέα απφ 1 έσο 3 έηε θαη απνηεινχληαη απφ Δπξψ θαη CHF. Σα νκνινγηαθά δάλεηα 
θαιχπηνληαη απφ ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη απνηεινχληαη απφ 744.247.810 νκνινγίεο πνζνχ 1 Δπξψ έθαζηε, 50 νκνινγίεο πνζνχ 
1.000.000,00 Δπξψ έθαζηε θαη 9.440.589 νκνινγίεο πνζνχ 1,00 CHF έθαζηε. Σν επηηφθηφ ηνπο ππνινγίδεηαη, γηα ην δαλεηζκφ ζε Δπξψ, 
βάζεη ηνπ ηξηκεληαίνπ Euribor γηα ηα δάλεηα ζε Δπξψ θαη Libor ηξηκήλνπ γηα ην δάλεην ζε CHF πιένλ πεξηζσξίνπ 2,25%, 2,50% θαη 2,50% 
αληίζηνηρα. 
 
Σα νκνινγηαθά δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο επέρνπλ ζέζε ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. Καιχπηνληαη απφ ηελ Γεληθή 
Σξάπεδα θαη απνηεινχληαη απφ δχν ηζφπνζα νκνινγηαθά δάλεηα πνζνχ € 2.934,5 ρηι. κε 100 ηίηινπο έθαζην. Σν επηηφθην ηνπο είλαη 
θπκαηλφκελν, θαη ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ ηξηκεληαίνπ Euribor πιένλ 0,45%.  
 
Καηά ηελ 31/12/2013 πεξηιακβάλεηαη νκνινγηαθφ δάλεην ζε μέλν λφκηζκα πνζνχ CHF 9.440.589 (Eπξψ 7.690.281,03) ελψ ηελ  
31/12/2012 αλεξρφηαλ ζε CHF 24.290.254 (Eπξψ 20.121.151,44). 
 
Σν κέζν επηηφθην δαλεηζκνχ ζε Δπξψ γηα ην 2013 αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2,67% (2012 3,53%). Σν κέζν επηηφθην δαλεηζκνχ ζε CHF γηα 
ην 2013 αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2,521% (2012: 2,57%). Σν κέζν επηηφθην δαλεηζκνχ ησλ δαλείσλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο γηα ην 2013 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 0,66% (2012: 1,207%) 
 

1188..  ΛΛΟΟΗΗΠΠΔΔ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΔΔΦΦΔΔΗΗ  
   

Ο ινγαξηαζκφο «Λνηπέο πξνβιέςεηο» πνζφ επξψ 2.210 ρηι.  αθνξά πξνβιέςεηο γηα ηηο θνξνινγηθά αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη 
αλαιχεηαη ζε επξψ 1.770 ρηι. πνπ αληηζηνηρεί ζε πξνβιέςεηο αλέιεγθησλ ρξήζεσλ ηεο Πεηξαηψο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ  
θαη πνζφ επξψ 440 ρηι. πνπ αληηζηνηρεί ζε πξνβιέςεηο αλέιεγθησλ ρξήζεσλ πνπ πξνήιζε απφ ηελ απνξξφθεζε ηεο Γεληθήο Leasing 
AE (βι. ζεκείσζε 10 «Φφξνο Δηζνδήκαηνο»). 

 
1199..  ΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΔΔΝΝΖΖ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΑΑ  

 
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα λα 
ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη 
θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή.  
 

  31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  (34.022) (17.215) 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  11.721 8.661 

ύλνιν αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο 
(Απαίηεζε)  

(22.301) (8.554) 
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Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ είλαη αλαθηήζηκν κεηά απφ 12 κήλεο.  
 
Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε είλαη ε παξαθάησ: 
 

Τπόινηπν  ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 (750) 

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζην ίδηα θεθάιαηα (18) 

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζην απνηέιεζκα (ζεκ. 10 θφξνο εηζνδήκαηνο) (5.647) 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ιφγσ απνξξφθεζεο ηεο Γεληθήο Leasing Α.Δ. (2.139) 

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 (8.554) 

  

Τπόινηπν  ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 (8.554) 

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζην ίδηα θεθάιαηα  11 

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζην απνηέιεζκα (ζεκ. 10 «θφξνο εηζνδήκαηνο») (13.760) 

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 (22.301) 

 
Οη κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν 
ζπκςεθηζκφο ησλ ππνινίπσλ εληφο ηεο ίδηαο θνξνινγηθήο αξρήο είλαη νη παξαθάησ: 
 
Αλαβαιιόκελεο  θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

 
Πξόβιεςε 

απνδεκίσζεο 
πξνζσπηθνύ 

 Πξνβιέςεηο  Λνηπά  ύλνιν 

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 72      5.535  1.156  6.763 

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζην ίδηα θεθάιαηα 18  -  -  18 

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζην απνηέιεζκα (24)  8.500  (181)  8.295 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ιφγσ 
απνξξφθεζεο ηεο Γεληθήο Leasing 

-  2.139  -  2.139 

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 66  16.174   975  17.215 

        

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 66  16.174  975  17.215 

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζην ίδηα θεθάιαηα (11)  -  -  (11) 

Πίζησζε / (Υξέσζε) ζην απνηέιεζκα 30  16.733  56  16.819 

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 85  32.907   1.031  34.023 

          

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο          

 
  Αλαγλώξηζε 

ρξεκαηνδνηηθώλ 
κηζζώζεσλ 

   ύλνιν 

Τπόινηπν  ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012   6.012    6.012 

(Πίζησζε) / Υξέσζε ζην απνηέιεζκα   2.650    2.650 

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012   8.662    8.662 

        

Τπόινηπν  ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013   8.662    8.662 

(Πίζησζε) / Υξέσζε ζην απνηέιεζκα   3.060    3.060 

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013   11.722    11.722 

 
Γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2013 ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ζπληειεζηή 26% (2012 :20%). 
 
Δπίζεο ε εηαηξεία δελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε πνζνχ επξψ 1.762 ρηι. γηα θνξνινγηθέο δεκηέο πνζνχ επξψ 
6.778 ρηι. 
 
 

2200..    ΤΤΠΠΟΟΥΥΡΡΔΔΧΧΔΔΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΧΧΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΧΧΠΠΗΗΚΚΟΟΤΤ  ΛΛΟΟΓΓΧΧ  ΔΔΞΞΟΟΓΓΟΟΤΤ  ΑΑΠΠΟΟ  ΣΣΖΖΝΝ  ΤΤΠΠΖΖΡΡΔΔΗΗΑΑ  

 

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Πνζά αλαγλσξηζκέλα ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο :   

Παξνχζα αμία ππνρξεψζεσλ 328 365 

Τπνρξέσζε ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο  328 365 

   

   



Πεηξαηώο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31  Γεθεκβξίνπ 2013 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 

 

31 

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Πνζά αλαγλσξηζκέλα ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ:    

Κφζηνο ηξέρνπζαο ππεξεζίαο 15 20 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 9 15 

Δπίδξαζε ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 24 35 

Εεκηά / (Κέξδνο) θαηά ηελ ηαθηνπνίεζε / πεξηθνπή / Λήμε 148 (151) 

πλνιηθή Δπίδξαζε ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 172 (116) 

   

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Αλάιπζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο   

Τπνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ – έλαξμε ρξήζεο 365 359 

Κφζηνο ηξέρνπζαο ππεξεζίαο 15 20 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 9 15 

Καηαβαιιφκελεο απνδεκηψζεηο (168) - 

Εεκηά / (Κέξδνο) θαηά ηελ ηαθηνπνίεζε / πεξηθνπή / Λήμε 148 (151) 

Αλαινγηζηηθά Κέξδε / δεκηέο (41) 88 

Καζαξή ππνρξέσζε πνπ πξνήιζε απφ ηελ απνξξνθψκελε εηαηξεία Γεληθή Leasing Α.Δ - 34 

πλνιηθή Δπίδξαζε ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 328 365 

   

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Αλαπξνζαξκνγέο   

Τπνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ απφ αιιαγή ππνζέζεσλ 41 (88) 

πλνιηθή επίδξαζε ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 41 (88) 

   

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 
Μεηαβνιέο ζηελ θαζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο 
Θέζεο    

Καζαξή αμία ζην Ηζνινγηζκφ – έλαξμε ρξήζεο 365 359 

Καηαβαιιφκελεο απνδεκηψζεηο (168) - 

πλνιηθή επίδξαζε ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 172 (116) 

πλνιηθή επίδξαζε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (41) 88 

Καζαξή ππνρξέσζε πνπ πξνήιζε απφ ηελ απνξξνθψκελε εηαηξεία Γεληθή Leasing Α.Δ - 34 

Καζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 328 365 

 
Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο : 

 
 2013 2012 2011 2010 2009 

Πξνεμνθιεηηθφ Δπηηφθην 
3,50% 3,20% 5,00% 5,00% 5,00% 

Μειινληηθέο Απμήζεηο Μηζζψλ 
1,75% 2,00% 2,00% 2,50% 4,00% 

      

2211..  ΜΜΔΔΣΣΟΟΥΥΗΗΚΚΟΟ  ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΟΟ  

 
 Αξηζκόο κεηνρώλ 

(ζε ηκρ) 
 Κνηλέο 

Μεηνρέο 
 Γηαθνξά ππέξ ην 

άξηην 
 ύλνιν 

1 Ηαλνπαξίνπ 2012 5.590.000  139.303  22.871  162.174 

Μεηαβνιή απνζεκαηηθψλ ιφγσ 
απνξξφθεζεο ηεο Γεληθήο Leasing A.E.  

-  -  (43.380)  (43.380) 

31 Γεθεκβξίνπ 2012 5.590.000  139.303  (20.509)  118.794 

        

1 Ηαλνπαξίνπ 2013 5.590.000  139.303  (20.509)  118.794 

Φφξνο πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ -  -  (1.677)  (1.677) 

Μεηαβνιή απνζεκαηηθψλ ιφγσ 
απνξξφθεζεο ηεο Γεληθήο Leasing A.E. 

-  -  43.266  43.266 

31 Γεθεκβξίνπ 2013 5.590.000  139.303  21.080  160.383 

 
 



Πεηξαηώο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31  Γεθεκβξίνπ 2013 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

 

 

32 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε επξψ 139.303 ρηι. δηαηξνχκελν ζε 5.590.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ 
24,92 έθαζηε.  
 
ηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2012 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο εμαγφξαζε ηνλ Όκηιν ηεο Γεληθήο Σξάπεδαο ΑΔ θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 ε εθηειεζηηθή 
επηηξνπή ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο πηνζέηεζε πξφηαζε γηα ηελ ζπγρψλεπζε δηα απνξξνθήζεσο ηεο εηαηξείαο «Γεληθή 
Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ» απφ ηελ εηαηξεία «Πεηξαηψο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ», κε πξνεγνχκελε 
αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο «Γεληθή Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ» θαηά ην πνζφ ησλ € 43,5 εθ.  Ζ αλαθεθαιαηνπνίεζε 
πξαγκαηνπνηήζεθε ην Μάην 2013  θαη ηνλ Αχγνπζην 2013 ε «Γεληθή Σξάπεδα ΑΔ», λφκηκε θπξία, λνκέαο θαη θάηνρνο ησλ κεηνρψλ ηεο    
«Γεληθή Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ»  πνχιεζε ζηελ  «Πεηξαηψο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ» 2.977.100 νλνκαζηηθέο 
κεηνρέο (νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 100% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο), αμίαο € 2,93 ε θάζε κία,  έλαληη 
ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο 904 ρηι.  
 
Σν πνζφ επξψ 43.266 ρηι πεξίπνπ ην νπνίν απεηθνλίδεηαη ζηελ θίλεζε ηνπ 2013 ηνπ ινγαξηαζκνχ «Γηαθνξά ππέξ ην άξηην», πξνθχπηεη 
απφ ηνλ ζπκςεθηζκφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δεκηψλ εηο λένλ ηεο απνξξνθψζαο εηαηξείαο Γεληθήο Leasing Α.Δ., ν νπνίνο έγηλε 
κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 παξ.2 θαη 78 ηνπ θψδ. Ν.2190/1920, 1 έσο 5 ηνπ Ν.2166/1993 θαη αξ.16 ηνπ Ν. 2515/97  (βιέπε 
ζηελ ζεκείσζε 2.1  «Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ». 
 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο επηβιήζεθε ζηελ Δηαηξεία θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ πνζνχ επξψ 1.677  
ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζην 1% ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφζρηζεο θιάδσλ πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 5/10/2007 (βι. 
θαηάζηαζε κεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ) πιένλ πξνζαπμήζεσλ πνζνχ επξψ 1.006 ρηι. (βι. ζεκείσζε  8 «Λνηπά έμνδα»)  
Σν ζχλνιν ησλ εγθεθξηκέλσλ κεηνρψλ έρεη πιήξσο εθδνζεί θαη ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ έρεη πιήξσο θαηαβιεζεί. 
 

2222..    ΑΑΠΠΟΟΘΘΔΔΜΜΑΑΣΣΗΗΚΚΑΑ  

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 1.449 566 

Αλαινγηζηηθά θέξδε / δεκηέο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα - 167 

Αλακνξθσκέλν ππόινηπν 1
εο

 Ηαλνπαξίνπ  1.449 733 

 
 
Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ πνπ ζρεκαηίζζεθε ζηε ρξήζε - - 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ πνπ αλαγλσξίζηεθε ιφγσ ηεο απνξξφθεζεο ηεο Γεληθήο Leasing Α.Δ.  - 764 

Έθηαθηα απνζεκαηηθά πνπ αλαγλσξίζηεθε ιφγσ ηεο απνξξφθεζεο ηεο Γεληθήο Leasing Α.Δ. - 23 
Αλαινγηζηηθά θέξδε / δεκηέο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα (θαζαξά απφ 
θφξνπο) 31 (71) 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 1.480 1.449 

 
 
Σα απνζεκαηηθά θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ αλαιχνληαη σο εμήο:   

 31 Γεθεκβξίνπ 2013 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ  1.330 1.330 

Έθηαθην απνζεκαηηθφ 23 23 
Αλαινγηζηηθά θέξδε / δεκηέο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα (θαζαξά απφ 
θφξνπο) 127 96 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 1.480 1.449 

 
Λφγσ ηεο απνξξφθεζεο Γεληθήο Leasing, ζηα απνζεκαηηθά ηεο εηαηξείαο πεξηήιζαλ απνζεκαηηθά πνζνχ επξψ 787 ρηι. ηα νπνία 
αληηζηνηρνχλ ζην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ηεο απνξξνθψκελεο  επξψ 764 ρηι. θαη ζην έθηαθην απνζεκαηηθφ ηεο απνξξνθψκελεο (βάζεη αξ. 
8 Ν.2579/98) επξψ 23 ρηι. 
 
Σν Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο (Ν.2190/20 αξ. 44& 45) θαηά ηελ νπνία πνζφ 
ίζν κε ην 5% ησλ εηεζίσλ κεηά θφξσλ θεξδψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ λα κεηαθεξζεί ζην Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ κέρξη ην χςνο ηνπ λα θζάζεη 
ην έλα ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάιπςε δεκηψλ κεηά απφ 
απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαη σο ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν. 
 

2233..    ΚΚΔΔΡΡΓΓΖΖ  ΔΔΗΗ  ΝΝΔΔΟΟΝΝ  
 
ηα θέξδε εηο λένλ πεξηιακβάλεηαη αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ πνζνχ επξψ 6.818 ρηι. πεξίπνπ, ην νπνίν ζρεκαηίζζεθε θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2011, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3156/2003 αξ. 14 παξ. 9. 

  

2244..  ΑΑΠΠΟΟΡΡΡΡΟΟΦΦΖΖΖΖ  ΓΓΔΔΝΝΗΗΚΚΖΖ  LLEEAASSIINNGG  ΑΑ..ΔΔ  
 
Λφγσ ηεο  απνξξφθεζεο ηεο Γεληθήο Leasing ΑΔ απφ ηελ Πεηξαηψο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ κε θαηαιπηηθή εκεξνκελία 
14/12/2012, ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 2012 δελ απεηθνλίδνπλ κφλν ηα ζηνηρεία ηεο Πεηξαηψο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ 
αιιά θαη ηεο απνξξνθψκελεο Γεληθήο Leasing ΑΔ γηα ηελ πεξίνδν 14/12/2012-31/12/2012. 
 
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο θαη ε Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο ηεο Πεηξαηψο Leasing A.E. φπσο 
δεκνζηεχηεθαλ ηελ 31.12.2012 θαη φπσο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηηο αλακνξθψζεηο πνπ έγηλαλ βάζεη ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 θαη ηεο 
ελζσκάησζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο απνξξνθψζαο Γεληθήο Leasing A.E. 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ     

       

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

Οηθνλνκηθά 
ηνηρεία ηεο 

31.12.2012 ,όπσο 
απεηθνλίδνληαη 

ζηηο 
δεκνζηεπκέλεο 

θαηαζηάζεηο ηεο 
31.12.2012 

Αλακνξθώζεηο  
ιόγσ αλαδξνκηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ 
ηξνπνπνηεκέλνπ  

ΓΛΠ 19 

Οηθνλνκηθά ηνηρεία 
ηεο 31.12.2012 

όπσο πξόεθπςαλ 
από ηελ 

αλαδξνκηθή 
εθαξκνγή ηνπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ 
ΓΛΠ 19 

Δλζσκάησζε 
ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο 
απνξξνθώζαο 
εηαηξείαο Γεληθή 

Leasing Α.Δ. 

Σξνπνπνηεκέλα 
Οηθνλνκηθά 
ηνηρεία ηεο 
31.12.2012 

      

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 2.589   2.589 6.560 9.149 

Απαηηήζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 
κεηά απφ πξνβιέςεηο απνκεηψζεσλ 

878.397   878.397 74.286 952.683 

 Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.555   1.555 3 1.558 

Δπελδπηηθά αθίλεηα 14.591   14.591 0 14.591 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 6.431 (16) 6.415 2.139 8.554 

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 57.084   57.084 41.575 98.659 

 YNOΛO ENEPΓHTIKOY  960.647  960.631 124.563 1.085.194 

      

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ      

      

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 11.978   11.978 842 12.821 

Οκνινγηαθά θαη ινηπά ηξαπεδηθά δάλεηα 826.546   826.546 160.025 986.571 

Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο 0   0 5.871 5.871 

Λνηπέο πξνβιέςεηο 1.770   1.770 440 2.210 

 Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ 
εμφδνπ απφ  ηελ ππεξεζία 

408 (78) 330 35 365 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 840.702  840.624 167.213 1.007.838 

      

      

 ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ      

      

Μεηνρηθφ θεθάιαην  139.303   139.303 0,00 139.303 

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 22.871   22.871 (43.380) (20.509) 

Απνζεκαηηθά 566 96 662 787 1.449 

πζζσξεπκέλα θέξδε (42.795) (34) (42.829) (57) (42.887) 

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 119.945  120.007 (42.650) 77.356 

      

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΚΑΗ ΗΓΗΧΝ 
ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

960.647  960.631 124.563 1.085.194 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ     
      

  

Οηθνλνκηθά 
ηνηρεία ηεο 

31.12.2012 όπσο 
απεηθνλίδνληαη 

ζηηο 
δεκνζηεπκέλεο 

θαηαζηάζεηο ηεο 
31.12.2012 

Αλακνξθώζεηο  
ιόγσ 

αλαδξνκηθήο 
εθαξκνγήο ηνπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ  
ΓΛΠ 19 

Οηθνλνκηθά 
ηνηρεία ηεο 

31.12.2012 όπσο 
πξόεθπςαλ από 
ηελ αλαδξνκηθή 
εθαξκνγή ηνπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ 
ΓΛΠ 19 

Δλζσκάησζε 
ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο 
απνξξνθώζαο 
εηαηξείαο Γεληθή 

Leasing Α.Δ
(1)

 

Σξνπνπνηεκέλα 
Οηθνλνκηθά 
ηνηρεία ηεο 
31.12.2012 

       

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 35.808   35.808 122 35.930 

Μείνλ: Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 27.701   27.701 86 27.787 

Καζαξά έζνδα από ηόθνπο 8.107   8.107 36 8.143 

Λνηπά έζνδα  3.708   3.708 - 3.708 

ύλνιν θαζαξώλ εζόδσλ 11.815   11.815 36 11.851 

Γαπάλεο πξνζσπηθνχ (1.588) (43) (1.632) (21) (1.653) 

Λνηπά έμνδα (4.547)   (4.547) (25) (4.572) 

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ  
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

(376)   (376) - (376) 

Απνκείσζε αμίαο επελδπηηθψλ αθηλήησλ (3.060)   (3.060) - (3.060) 

Απνκείσζε αμίαο απαηηήζεσλ θαη 
ινηπψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

(36.826)   (36.826) (47) (36.873) 

Κέξδε πξν θόξσλ (34.582)   (34.626) (57) (34.683) 

Μείνλ: Φφξνο εηζνδήκαηνο (5.638) (9) (5.647) - (5.647) 

Καζαξά θέξδε  (28.944)   (28.979) (57) (29.036) 

 

(1)
 Αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ 14.12.2012 έσο ηελ 31.12.2012 

 
 

2255..    ΑΑΝΝΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΧΧΖΖ  ΟΟΗΗΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΚΚΧΧΝΝ  ΠΠΛΛΖΖΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΗΗΧΧΝΝ  ΤΤΓΓΚΚΡΡΗΗΣΣΗΗΚΚΖΖ  ΥΥΡΡΖΖΖΖ  ΛΛΟΟΓΓΧΧ  

ΣΣΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΗΗΖΖΖΖ  ΓΓΛΛΠΠ  1199  
 

Λφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 πνπ επηθέξεη αλαδξνκηθά ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ 
θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. Ζ Δηαηξεία, έρνληαο απεηθνλίζεη ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηελ απνξξφθεζε ηεο Γεληθήο Leasing, αλαπξνζάξκνζε ηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 
απαηηήζεηο, ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα αληίζηνηρεο πεξηφδνπο σο 
εμήο: 
 

Καηάζηαζε ινγαξηαζκώλ απνηειεζκάησλ  1.1 - 31.12.2012 

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο φπσο απεηθνλίδνληαη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 (29.000) 

Δπίδξαζε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 (43) 

Πξνζαξκνγή θφξνπ εηζνδήκαηνο 9 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 (29.034) 

 

 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα 1.1 - 31.12.2012 

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 - 

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) (89) 

Φφξνη πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) 18 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 (71) 

 

 

Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 31.12.2012 01.01.2012 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 8.578 793 

Δπίδξαζε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 (24) (42) 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 8.554 751 

 

 

 

 

 



Πεηξαηώο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31  Γεθεκβξίνπ 2013 

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ (εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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Ίδηα Κεθάιαηα 31.12.2012 01.01.2012 

Ίδηα Κεθάιαηα πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 77.261 148.889 

Δπίδξαζε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 120 209 

Μεηαβνιή ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ   

(24) (42) 

Ίδηα Κεθάιαηα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 77.357 149.056 

 
Πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ 31.12.2012 

Πξφβιεςε πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 443 

Δπίδξαζε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 (78) 

Πξόβιεςε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 365 

 
2266..  ΔΔΝΝΓΓΔΔΥΥΟΟΜΜΔΔΝΝΔΔ  ΤΤΠΠΟΟΥΥΡΡΔΔΧΧΔΔΗΗ  

 
Α. ηα πιαίζηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο, ε Δηαηξεία έρεη κε 31 Γεθεκβξίνπ 2013 εθθξεκείο λνκηθέο ππνζέζεηο πνζνχ Δπξψ 1.468 ρηι. 
γηα ηηο νπνίεο φκσο, ηφζν ε Γηνίθεζε, φζν θαη ν Ννκηθφο χκβνπινο ηεο Δηαηξείαο, δελ αλακέλνπλ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ 
ιεηηνπξγία θαη ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. 
Β. Γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο βιέπε  ζεκείσζε 10 «Φφξνο Δηζνδήκαηνο». 
 

2277..    ΜΜΔΔΡΡΗΗΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΑΑΝΝΑΑ  ΜΜΔΔΣΣΟΟΥΥΖΖ  
 
Σν Γ. απνθάζηζε θαη δελ ζα πξνηείλεη, ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα εγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
2013, ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο (ιφγσ ησλ δεκηψλ ηεο ρξήζεο). 
 

2288..    ΤΤΝΝΓΓΔΔΓΓΔΔΜΜΔΔΝΝΑΑ  ΜΜΔΔΡΡΖΖ  
 
πλδεδεκέλα κέξε ζεσξνχληαη:  
α)   Σα Μέιε ηνπ Γ.. θαη ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο  
β)   Σα πιεζηέζηεξα κέιε θαη νηθνλνκηθά εμαξηψκελα κέιε (ζχδπγνη, ηέθλα, θ.α.) ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη Γηνίθεζεο.  
γ)   Οη  Δηαηξείεο νη νπνίεο ηεινχλ απφ θνηλνχ κε ηελ Δηαηξεία Πεηξαηψο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο 
Σξάπεδαο Πεηξαηψο. 

δ) Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο ΑΔ δηφηη θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Πεηξαηψο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο AE. 
Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ γίλεη κε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο πνπ αθνινπζεί ε Δηαηξεία ηεο Σξάπεδαο 
Πεηξαηψο γηα αληίζηνηρεο ζπλαιιαγέο κε ηξίηνπο. 
Οη ζπλαιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο εμνπιηζκνχ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

 

       28.1   Τπόινηπα κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 
 

 ΑΠΑΗΣΖΔΗ  
 

Οη ζπλνιηθέο απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 Δηαηξείεο 31/12/2013 31/12/2012 

OLYMPIC ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ. 3.926 4.271 

ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΔ 5.979 6.560 

ΠΔΗΡΑΗΩ DIRECT SERVICES 86 184 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. 4.333 2.609 

MULTI COLLECTION A.E. - 209 

AXAIA CLAUSS ESTATE A.E. - 2.470 

ύλνιν 14.324 16.303 

 
 

 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
 

 Δηαηξείεο 31/12/2013 31/12/2012 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ (ΚΤΠΡΟΤ) Λ.Σ.Γ. - 756.364 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ 817.463 20.182 

ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ 115.890 165.896 

ΠΔΗΡΑΗΩ REAL ESTATE A.E 67 - 

ύλνιν 933.420 942.442 
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   28.2  πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 
 
Οη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ σο εμήο: 
 

 ΔΟΓΑ 
 

Έζνδα ηόθσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο θαη ινηπά έζνδα 
 

 Δηαηξείεο 31/12/2013 31/12/2012 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. 89 83 

ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΔ 22 51 

ΑΥΑΪΑ CLAUSS ESTATE Α.Δ. - 142 

OLYMPIC ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ. 129 14 

ΠΔΗΡΑΗΩ DIRECT SERVICES AE 5 11 

ύλνιν 245 301 

 
 

 ΔΞΟΓΑ 
 

 
31/12/2013 
 

      

 Δηαηξείεο ΔΞΟΓΑ ΣΟΚΧΝ ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ ΤΝΟΛΑ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ ΑΔ 16.201 13 16.214 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ ΚΤΠΡΟΤ Λ.Σ.Γ. 4.192 - 4.192 

ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΔ 1.522 115 1.637 

OLYMPIC ΔΜΠΟΡΗΚΔ & ΣΟΤΡ/ΚΔ ΔΠΗΥ/ΔΗ Α.Δ. - 41 41 

ΠΔΗΡΑΗΩ REAL ESTATE AE - 103 103 

ύλνιν 21.915 272 22.187 

    

31/12/2012 
 

   

 Δηαηξείεο ΔΞΟΓΑ ΣΟΚΧΝ ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ ΤΝΟΛΑ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ ΑΔ 601 14 615 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ ΚΤΠΡΟΤ Λ.Σ.Γ. 25.448 - 25.448 

ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΔ 2.499 163 2.662 

OLYMPIC ΔΜΠΟΡΗΚΔ & ΣΟΤΡ/ΚΔ ΔΠΗΥ/ΔΗ Α.Δ. - 43 43 

ΠΔΗΡΑΗΩ REAL ESTATE AE - 25 25 

ύλνιν 28.548 245 28.793 

   

 
   28.3 Παξνρέο πξνο ηελ δηνίθεζε 
 
Οη κηζζνί θαη ινηπέο ακνηβέο ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο Γεληθήο Leasing γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2013 
αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ 219 ρηιηάδσλ, ελψ γηα ην έηνο 2012 ζην πνζφ ησλ € 135 ρηι. Λφγσ ηεο  απνξξφθεζεο ηεο Γεληθήο 
Leasing ΑΔ απφ ηελ Πεηξαηψο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ κε θαηαιπηηθή εκεξνκελία 14/12/2012, ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ 
2012 δελ απεηθνλίδνπλ κφλν ηα ζηνηρεία ηεο Πεηξαηψο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ αιιά θαη ηεο απνξξνθψκελεο Γεληθήο 
Leasing ΑΔ γηα ηελ πεξίνδν 14/12/2012-31/12/2012  (βι. ζεκ. 24). 
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2299..  ΓΓΔΔΓΓΟΟΝΝΟΟΣΣΑΑ    ΜΜΔΔΣΣΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  ΖΖΜΜΔΔΡΡΟΟΜΜΖΖΝΝΗΗΑΑ  ΣΣΖΖ  ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΖΖ  ΟΟΗΗΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΚΚΖΖ  ΘΘΔΔΖΖ  

 
ηηο 30/4/2014 απνπιεξψζεθε νκνινγηαθφ δάλεην ζηελ Γεληθή Σξάπεδα πνζφ € 110 εθ. θαη εθδφζεθε λέν νκνινγηαθφ δάλεην κεηαμχ ηεο 
εηαηξείαο Πεηξαηψο Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ θαη ηεο Σξάπεδα Πεηξαηψο ΑΔ πνζνχ € 115 εθ. 
 
Δθηφο απφ ην παξαπάλσ γεγνλφο δελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο Δηαηξείαο ηα νπνία λα έρνπλ 
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
 
 
 

Αζήλα, 9 Μαΐνπ 2014   
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΚΑΗ 

ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟ Γ. ΑΝΣΩΝΗΑΓΖ ΗΩΑΝΝΖ . ΜΑΤΡΔΛΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Η. ΣΕΗΔΡΑΚΖ 

Α.Γ.Σ. ΑΒ 697865 Α..Γ.Σ. ΑΒ 587241 Α.Γ.Σ.   617051 
Α.Μ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α/30270 

 



 

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι 
Tηλ:+30 210 6874400, Φαξ:+30 210 6874444, www.pwc.gr  
 
Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Tηλ:+30 2310 488880 Φαξ:+30 2310 459487     

 
 

 
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» 
 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής 
θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 
λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 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 οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 
έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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 οικονομικές 
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 οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονομικών 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 οικονομικών 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 οικονομικών 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 οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές 
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από 
τα άρθρα 43α και 37 του κωδ.Ν. 2190/1920. 
 

Αθήνα,  18 Ιουνίου  2014 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς 
Ανώνυμος ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
Λ. Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι                           Δημήτρης Σούρμπης 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113                                 ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 


