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ΕΕΚΚΘΘΕΕΘΘ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΘΘ  ΣΣΟΟΤΤ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΘΘΣΣΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΤΤΜΜΒΒΟΟΤΤΛΛΙΙΟΟΤΤ  
 
Στθ παροφςα ζκκεςθ περιγράφονται ςυνοπτικά, χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ τθσ Εταιρείασ «ΡΕΙΑΙΩΣ LEASING 
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.», για τθν χριςθ του 2014, ςθμαντικά γεγονότα που διαδραματίςκθκαν ςτθ 
περίοδο και θ επίδραςι τουσ ςτισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και 
αβεβαιότθτεσ που θ Εταιρεία ενδζχεται να αντιμετωπίςει ςτο νζο ζτοσ και τζλοσ παρατίκενται οι ςθμαντικζσ 
ςυναλλαγζσ που καταρτίςκθκαν μεταξφ τθσ Εταιρείασ και των ςυνδεδεμζνων με αυτιν προςϊπων ςφμφωνα με το 
ΔΛΡ 24. 
 
Ι. ΕΠΙΔΟΕΙ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΘ 
 
H Εταιρεία Ρειραιϊσ Leasing Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ Α.Ε. διαχειρίηεται το ςφνολο των δραςτθριοτιτων 
χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων του Ομίλου τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ ςτθν Ελλάδα.  
 
Κατά τθν χριςθ 2014 θ Ρειραιϊσ Leasing Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ AE, ςτθν διαχείριςθ τθσ οποίασ 
περιλαμβάνονται και οι εργαςίεσ των εταιριϊν Κφπρου Leasing ΑΕ και CPB Leasing ΑΕ, βάςει τθσ από 26 Μαρτίου 
2013 ςυμφωνίασ ανάμεςα ςτθν Τράπεηασ Ρειραιϊσ, τθν Τράπεηα Κφπρου, τθν πρϊθν CPB και τθν Ελλθνικι Τράπεηα, 
ςυνζκεςε χαρτοφυλάκιο χρθματοδοτικϊν και λειτουργικϊν μιςκϊςεων τθσ τάξθσ των € 2,5 δισ, μζγεκοσ που 
αντιςτοιχεί ςε μερίδιο αγοράσ 40% περίπου. 
 
Εντόσ του 2015 αναμζνεται να υλοποιθκεί, ςε ςυνζχεια τθσ λειτουργικισ ενοποίθςθσ, και θ νομικι ενςωμάτωςθ των 
εταιριϊν Κφπρου Leasing ΑΕ και CPB Leasing ΑΕ με απορρόφθςι τουσ από τθν Εταιρεία.  
Κατά τθν 31.12.2014 τα ίδια κεφάλαια τθσ εταιρείασ υπολείπονται του ιμιςυ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου, με 
ςυνζπεια να ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ του άρκρου 47 του νομοφ 2190.  
Το κζμα αυτό αναμζνεται να τακτοποιθκεί μετά τθν ολοκλιρωςθ των ανωτζρω ςυναλλαγϊν. 
 
Το 2014 θ Εταιρεία προχϊρθςε ςε καταλογιςμό προβλζψεων απομείωςθσ αξίασ απαιτιςεων και ςτοιχείων 
ενεργθτικοφ € 110 εκ., ζτςι ϊςτε το ςυνολικό αποκεματικό προβλζψεων ανιλκε ςτο ποςό των € 293 εκ., καλφπτοντασ 
το 24% του ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου. Κατόπιν τοφτου κατζςτθ απαραίτθτθ θ αφξθςθ των Ιδίων Κεφαλαίων τθσ 
Εταιρείασ με το ποςό των € 85 εκ., γεγονόσ που αποκατζςτθςε τον Δείκτθ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ ςε επαρκζσ 
κανονιςτικά επίπεδο. Συγκεκριμζνα, ο δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ για τθν κλειόμενθ χριςθ διαμορφϊνεται ςε 
8,75%. 
 
Οι νζεσ εργαςίεσ 2014 ανιλκαν ςε € 52 εκ..Το εκμιςκωμζνο ενεργθτικό (προ προβλζψεων), ανιλκε ςε € 941  εκ. 
ζναντι 1.014 εκ. το 2013, ενϊ ο τραπεηικόσ δανειςμόσ μειϊκθκε κατά 13% ςε € 800 εκ.. 
 
Τα κακαρά ζςοδα τόκων ςθμείωςαν μείωςθ κατά 9% ενϊ το ςφνολο κακαρϊν εςόδων μειϊκθκε κατά 7% ςε ςχζςθ με 
τθν προθγοφμενθ χριςθ.  
 
Τα ζςοδα του τομζα λειτουργικϊν (επαγγελματικϊν) μιςκϊςεων ανακτθμζνων ακινιτων ςυνζχιςαν τθν ανοδικι τουσ 
πορεία κατά 79% ςε € 1.551 χιλ., ενϊ οι δαπάνεσ προςωπικοφ εμφανίηονται μειωμζνεσ κατά 2,8% αν και 
περιλαμβάνουν το εφ’ άπαξ κόςτοσ τθσ ςυμμετοχισ του προςωπικοφ τθσ Εταιρείασ ςτο πρόγραμμα οικειοκελοφσ 
αποχϊρθςθσ που διενεργικθκε από τον Πμιλο Ρειραιϊσ. 
 
Τα προ προβλζψεων και φόρων κζρδθ ανιλκαν ςε € 2,6 εκ. ζναντι € 1,6 εκ. το 2013, ωςτόςο λόγω των υψθλϊν 
προβλζψεων απομείωςθσ οι ηθμιζσ χριςθσ προ φόρων ανιλκαν ςε € 110 εκ. Οι αυξθμζνεσ προβλζψεισ τθσ χριςθσ 
2014 κρίκθκαν απαραίτθτεσ ζτςι ϊςτε να καλυφκοφν πλιρωσ οι απϊλειεσ που επζφεραν ςτο χαρτοφυλάκιο τθσ 
Εταιρείασ θ επιδείνωςθ τθσ ςυναλλακτικισ ςυμπεριφοράσ των αντιςυμβαλλομζνων κακϊσ και θ υποτίμθςθ των 
περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων (ακινιτων).   
 
Το 2015 θ Εταιρεία κα επικεντρωκεί ςτθν χρθματοδότθςθ επιλεγμζνων παραγωγικϊν επενδυτικϊν ςχεδίων εταιρειϊν 
και επαγγελματιϊν υψθλισ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, ςτθν επιτυχι αφομοίωςθ του προςτικζμενου χαρτοφυλακίου, 
ενϊ παράλλθλα κα ςυνεχίςει να διαχειρίηεται δυναμικά το ενεργθτικό τθσ. 
 
Επιπλζον παρουςιάηονται οι κάτωκι χριςιμεσ πλθροφορίεσ: 
 
(α) Διάρκρωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου  
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Τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανερχόταν ςε € 140,5 εκ. διαιροφμενο ςε 5.640.000 
κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ € 24,92 ζκαςτθ.  Μοναδικι μζτοχοσ είναι θ Τράπεηα Ρειραιϊσ Α.Ε. 
 
Το ςφνολο (100%) των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ είναι κοινζσ, ονομαςτικζσ και αδιαίρετεσ και δεν υπάρχουν ειδικζσ 
κατθγορίεσ μετοχϊν. Τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ που ςυνοδεφουν τισ μετοχζσ, είναι αυτά που προβλζπονται 
από τον Κ.Ν. 2190/1920. 
 
(β) Ρεριοριςμοί ςτθ μεταβίβαςθ μετοχϊν τθσ Εταιρείασ. 
Δεν υπάρχουν περιοριςμοί ςτο δικαίωμα μεταβίβαςθσ μετοχϊν τθσ Εταιρείασ που να είναι γνωςτοί ςε αυτιν.  
 
(γ) Σθμαντικζσ άμεςεσ ι ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ κατά τθν ζννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007.  
Μοναδικι μζτοχοσ είναι θ Τράπεηα Ρειραιϊσ Α.Ε, με ποςοςτό 100%. 
 
(δ) Κάτοχοι μετοχϊν που παρζχουν ειδικά δικαιϊματα ελζγχου 
Δεν υπάρχουν μετοχζσ τθσ Εταιρείασ που παρζχουν ειδικά δικαιϊματα ελζγχου.  
 
(ε) Ρεριοριςμοί ςτο δικαίωμα ψιφου - Ρροκεςμίεσ άςκθςθσ ςχετικϊν δικαιωμάτων. 
Δεν υπάρχουν περιοριςμοί ςτο δικαίωμα ψιφου των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ οι οποίοι είναι γνωςτοί ςτθν Εταιρεία.  
 
(ςτ) Συμφωνίεσ Μετόχων για περιοριςμοφσ ςτθ μεταβίβαςθ μετοχϊν ι ςτθν άςκθςθ δικαιωμάτων ψιφου. 
Δεν υπάρχουν ςυμφωνίεσ μετόχων.  
 
(η) Κανόνεσ διοριςμοφ / αντικατάςταςθσ μελϊν Δ.Σ. και τροποποίθςθσ Καταςτατικοφ εφόςον διαφοροποιοφνται από 
τα προβλεπόμενα ςτον Κ.Ν.2190/1920. 
Δεν υφίςτανται διαφοροποιιςεισ από τα προβλεπόμενα ςτον Κ.Ν.2190/1920.  
 
(θ) Αρμοδιότθτα Δ.Σ. για ζκδοςθ νζων μετοχϊν / αγορά ίδιων μετοχϊν ςφμφωνα με το άρκρο 16 του Κ.Ν. 2190/20. 
Δεν υφίςταται. 
 
(κ) Σθμαντικζσ ςυμφωνίεσ τθσ Εταιρείασ που ιςχφουν / τροποποιοφνται / λιγουν ςε περίπτωςθ αλλαγισ ςτον ζλεγχο 
τθσ Εταιρείασ κατόπιν δθμόςιασ πρόταςθσ. 
Δεν υφίςτανται. 
 
(ι) Συμφωνίεσ αποηθμίωςθσ μελϊν Δ.Σ. ι προςωπικοφ ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ / απόλυςθσ χωρίσ βάςιμο λόγο ι 
τερματιςμοφ κθτείασ / απαςχόλθςθσ λόγω δθμόςιασ πρόταςθσ. 
Δεν υφίςτανται. 
 
(κ) Μζκοδοι που εφαρμόςτθκαν για τθν αποτίμθςθ των διαφόρων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ κατάςταςθσ 
Οικονομικισ Θζςθσ, κακϊσ και οι μζκοδοι υπολογιςμοφ των προβλζψεων. 
Για το παραπάνω γίνεται αναφορά ςτισ ενότθτεσ 2.3 ζωσ και 2.20 ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν χριςθ από 1 
Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014. 
 
ΙΙ. ΚΤΡΙΟΣΕΡΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ  
 
Θ Εταιρεία εκτίκεται ςε χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ όπωσ κινδφνουσ αγοράσ (επιτόκια, ςυναλλαγματικζσ 
ιςοτιμίεσ), πιςτωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευςτότθτασ. Ο κφριοσ όγκοσ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν 
ςτοιχείων του Ομίλου αφορά απαιτιςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αλλά επίςθσ αφορά πάγια διακρατοφμενα 
προσ πϊλθςθ ι μίςκωςθ (Λοιπά Στοιχεία Ενεργθτικοφ) κακϊσ και μιςκωμζνα (Επενδυτικά) ακίνθτα, ενϊ ο κφριοσ 
όγκοσ των υποχρεϊςεων αφορά τθν ζκδοςθ ομολογιακϊν δανείων.  
 
Θ διαχείριςθ κινδφνων διεκπεραιϊνεται από τον Risk Officer, ο οποίοσ ςφμφωνα και με το οργανόγραμμα τθσ 
Εταιρείασ αναφζρεται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ, με τθν ςυνδρομι τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ και τθσ 
Υπθρεςίασ Εμπλοκϊν τθσ Εταιρείασ, υπό τθν εποπτεία τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ και με ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ που 
ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο παρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ για τθν 
γενικι διαχείριςθ του κινδφνου κακϊσ και ειδικζσ οδθγίεσ για τθν διαχείριςθ ςυγκεκριμζνων κινδφνων όπωσ ο 
ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ, ο κίνδυνοσ επιτοκίου και ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ. 
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Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ που αναλαμβάνει θ  Εταιρεία απορρζει από τθν πικανότθτα μθ ειςπράξεωσ του ςυνόλου των 
μιςκωμάτων από τουσ μιςκωτζσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ αποπλθρωμισ των ςυμβάςεων. Θ ζκκεςθ ςτον πιςτωτικό 
κίνδυνο εξετάηεται μζςα από τθν ανάλυςθ τθσ ικανότθτασ των υφιςταμζνων και υποψιφιων μιςκωτϊν να 
ανταποκρικοφν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ. Θ διαχείριςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου περιλαμβάνει επίςθσ τθν λιψθ 
καλυμμάτων και εγγυιςεων (εταιρικϊν ι προςωπικϊν) από τουσ μιςκωτζσ.  
 
Θ Εταιρεία αποδίδει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν διαχείριςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου, επομζνωσ οι μιςκωτζσ τθσ υπόκεινται 
εξ αρχισ ςε διαδικαςίεσ πιςτολθπτικισ αξιολογιςεωσ.  
 
Οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ αφοροφν ομολογιακά δάνεια, τα οποία προορίηονται για τθν χρθματοδότθςθ 
των ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ. Θ Εταιρεία κατά κανόνα δεν εκτίκεται ςε κίνδυνο επιτοκίου λόγω 
ςφνδεςθσ του επιτοκίου των δανειακϊν υποχρεϊςεϊν τθσ με το επιτόκιο των αντίςτοιχων  απαιτιςεων από πελάτεσ. 
 
Θ Εταιρεία δραςτθριοποιείται αποκλειςτικά ςτθν Ελλάδα και ςυνεπϊσ το μεγαλφτερο μζροσ των ςυναλλαγϊν τθσ 
διεξάγεται ςε Ευρϊ. Για τισ ςυναλλαγζσ που πραγματοποιοφνται ςε ξζνο νόμιςμα θ Εταιρεία αντιςτακμίηει πλιρωσ 
τον κίνδυνο, ςυνδζοντασ κάκε υποχρζωςθ ςε ξζνο νόμιςμα με αντίςτοιχθ απαίτθςθ ςτο ίδιο νόμιςμα. 
 
Θ Εταιρεία κατά πάγια τακτικι, δεν προαγοράηει ςυνάλλαγμα και δεν ςυνάπτει ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ 
ςυναλλάγματοσ με εξωτερικοφσ αντιςυμβαλλόμενουσ. 
 
Σαν αποτζλεςμα των παραπάνω θ Εταιρεία δεν εκτίκεται ςε ςθμαντικζσ επιδράςεισ τθσ μεταβολισ των ιςοτιμιϊν των 
διαφόρων νομιςμάτων ςτθν χρθματοοικονομικι τθσ κζςθ και τισ ταμειακζσ τθσ ροζσ. 
 
Προςωπικό 
 
Θ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ ςτθρίηεται ςε ομάδα ζμπειρων και ικανϊν ςτελεχϊν, τα οποία ζχουν πλιρθ γνϊςθ του 
αντικειμζνου τθσ Εταιρείασ και των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ ςυμβάλλοντασ ςτθν εφρυκμθ λειτουργία και τθν περαιτζρω 
ανάπτυξθ των εργαςιϊν. 
 
Το προςωπικό τθσ Εταιρείασ ςτισ 31.12.2014 ανερχόταν ςε 50 εργαηομζνουσ. Οι ςχζςεισ τθσ Διοίκθςθσ με το 
προςωπικό τθσ είναι άριςτεσ και δεν παρουςιάηονται εργαςιακά προβλιματα. Συνζπεια των ςχζςεων αυτϊν είναι θ 
ζλλειψθ δικαςτικϊν υποκζςεων που να αφοροφν ςε εργαςιακά κζματα. 
 
Μεταγενζςτερα Γεγονότα 
 
Βαςιηόμενοι ςτθν καλφτερθ δυνατι γνϊςθ και με καλι πίςτθ, ςασ δθλϊνουμε ότι μζχρι και τθν θμερομθνία ςφνταξθσ 
των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςεωσ που ζλθξε 31 Δεκεμβρίου 2014, δεν ζχουν λάβει χϊρα άλλα γεγονότα 
εκτόσ από αυτά που αναφζρονται ςτθν ςθμείωςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων Νο 25. «Γεγονότα μετά τθσ 
θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ», για τα οποία κα ζπρεπε να γίνουν  οι απαιτοφμενεσ λογιςτικζσ 
εγγραφζσ ι οι απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ. 
 

Ακινα, 29 Μαΐου 2015 
 

            Ο Ρρόεδροσ του ΔΣ                                                               Ο Αντιπρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ 
       
 
 
 
         
 
 

                    Χριςτόδουλοσ Αντωνιάδθσ                                                                           Ιωάννθσ Μαυρζλοσ 
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ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΘΘ  ΤΤΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΕΕΙΙΟΟΔΔΘΘΜΜΑΑΣΣΟΟ      

 
  Από 1 Ιανουαρίου ζωσ 

     

     

 θμείωςθ 31-Δεκ-14  31-Δεκ-13 

     

Χρθματοοικονομικά ζςοδα 5 29.548   31.310  

Μείον: Χρθματοοικονομικά ζξοδα 7 21.314   22.222  

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ  8.234   9.088  

Λοιπά ζςοδα  6 3.930   4.001  

φνολο κακαρϊν εςόδων  12.164   13.089  

Δαπάνεσ προςωπικοφ 8     (2.194)  (2.258) 

Λοιπά ζξοδα 9 (6.187)  (8.509) 

Αποςβζςεισ  13,14 (1.208)  (720) 

(Ηθμιζσ) / Κζρδθ προ φόρων και προβλζψεων   2.575  1.602 
Απομείωςθ αξίασ απαιτιςεων και λοιπϊν ςτοιχείων 
ενεργθτικοφ 12,15 (92.714)  (42.519) 

Απομείωςθ αξίασ επενδυτικϊν ακινιτων 14 (19.752)   (6.070)  

     

(Ηθμιζσ) / Κζρδθ προ φόρων  (109.891)  (46.987) 

Μείον: Φόροσ ειςοδιματοσ 9 -                   (13.760) 

(Ηθμιζσ) / Κζρδθ μετά από φόρουσ   (109.891)  (33.227)  

     

     

 
 
 
 
     

Λοιπά υνολικά Ζςοδα μετά από φόρουσ      

 
τοιχεία που δεν κα ταξινομθκοφν μεταγενζςτερα ςτθν  
Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων 
     

Αναλογιςτικά Κζρδθ/(ηθμιζσ) λόγω του τροποποιθμζνου ΔΛΡ 
19 «Ραροχζσ ςε εργαηόμενουσ» 
  

(80)  42 

Φόροι που αντιςτοιχοφν ςτα αναλογιςτικά κζρδθ/ (ηθμιζσ)  21  (11) 

Λοιπά υνολικά Ζςοδα / (Ζξοδα) μετά από φόρουσ   (59)  31 

υνολικό ειςόδθμα μετά από φόρουσ  (109.950)  (33.196) 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 10 ζωσ 40 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/maniakas/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/OLKDB/Oικονομικές%20καταστάσεις%20%2031-12-08%20new%20type%20of%20file%20Holding%20ver3%20(2).xls%23RANGE!AC60%23RANGE!AC60
file:///C:/Documents%20and%20Settings/maniakas/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/OLKDB/Oικονομικές%20καταστάσεις%20%2031-12-08%20new%20type%20of%20file%20Holding%20ver3%20(2).xls%23RANGE!AC79%23RANGE!AC79
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ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΘΘ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΘΘ  ΘΘΕΕΘΘ  

 

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ θμείωςθ  31 Δεκεμβρίου 2014  31 Δεκεμβρίου 2013 

      

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 11  3.063  9.342 

Απαιτιςεισ μιςκϊςεων (μετά από προβλζψεισ) 12  718.402  873.963 

Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 13  1.560  1.511 

Άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία   3  - 

Επενδυτικά ακίνθτα 14  55.335  25.070 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 18  22.322  22.301 

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 15  91.549  99.659 

YNOΛO ENEPΓHTIKOY    892.234  1.031.846 

      

      

      

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ      

      

Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 16  23.889  21.051 

Ομολογιακά και λοιπά τραπεηικά δάνεια 17  799.781  917.343 

Δάνεια μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ  17  5.871  5.871 

Λοιπζσ προβλζψεισ 10  2.210  2.210 
Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου    
από  τθν υπθρεςία 19  404  328 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ   832.155  946.803 

      

      

 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

      

 Μετοχικό κεφάλαιο  20  140.549  139.303 

 Διαφορά  υπζρ το άρτιο 20  104.820  21.080 

 Αποκεματικά 21  1.421  1.480 

 Συςςωρευμζνα κζρδθ 22  (186.711)  (76.820) 

 ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   60.079  85.043 

      
 ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ    
 ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
 892.234  1.031.846 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 10 ζωσ 40 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/maniakas/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/OLKDB/Oικονομικές%20καταστάσεις%20%2031-12-08%20new%20type%20of%20file%20Holding%20ver3%20(2).xls%23RANGE!Y175%23RANGE!Y175
file:///C:/Documents%20and%20Settings/maniakas/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/OLKDB/Oικονομικές%20καταστάσεις%20%2031-12-08%20new%20type%20of%20file%20Holding%20ver3%20(2).xls%23RANGE!Y139%23RANGE!Y139
file:///C:/Documents%20and%20Settings/maniakas/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/OLKDB/Oικονομικές%20καταστάσεις%20%2031-12-08%20new%20type%20of%20file%20Holding%20ver3%20(2).xls%23RANGE!V107%23RANGE!V107
file:///C:/Documents%20and%20Settings/maniakas/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/OLKDB/Oικονομικές%20καταστάσεις%20%2031-12-08%20new%20type%20of%20file%20Holding%20ver3%20(2).xls%23RANGE!Y70%23RANGE!Y70
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ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΘΘ  ΜΜΕΕΣΣΑΑΒΒΟΟΛΛΩΩΝΝ  ΙΙΔΔΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝ  
 

Κίνθςθ Κεφαλαίων 

 
θμείωςθ Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Διαφορά 
Τπζρ το 
Άρτιο 

Αποκεματικά 
λόγω 

τροποποιθμζνου  
ΔΛΠ19 

 Αποκεματικά 
Κζρδθ-

Ηθμιζσ εισ 
νζον 

φνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

        

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2013  139.303 (20.509) 96 1.353 (42.887) 77.356 

Αναλογιςτικά κζρδθ / (ηθμιζσ) 
κακοριςμζνων προγραμμάτων 
παροχϊν 

 
19 - - 42 - - 42 

 
Αναβαλλόμενθ φορολογία που 
αντιςτοιχεί ςτα αναλογιςτικά κζρδθ / 
(ηθμιζσ) κακοριςμζνων προγραμμάτων 
παροχϊν 
 

 
 

 
18 

 

- - (11) - - (11) 

Μεταβολι αποκεματικϊν λόγω 
απορρόφθςθσ τθσ Γενικισ Leasing   

 
 - 43.266 - - (706) 42.560 

Φόροσ Συγκζντρωςθσ Κεφαλαίου 
 

20 - (1.677) - - - (1.677) 

Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά 
από φόρουσ 01.01.2013-31.12.2013 

 
- - - - (33.227) (33.227) 

Τπόλοιπα τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 
 

139.303 21.080 127 1.353 (76.820) 85.043 

 
 

  
 

   

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2014   
 

139.303 21.080 127 1.353 (76.820) 85.043 

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου 
 

20 1.246 83.754 - - - 85.000 

 
Αναλογιςτικά κζρδθ / (ηθμιζσ) 
κακοριςμζνων προγραμμάτων 
παροχϊν 

 
 

 
18 

 

- - (80) - - (80) 

Αναβαλλόμενθ φορολογία που 
αντιςτοιχεί ςτα αναλογιςτικά κζρδθ / 
(ηθμιζσ) κακοριςμζνων προγραμμάτων 
παροχϊν 

 

- - 21 - - 21 

Φόροσ Συγκζντρωςθσ Κεφαλαίου 
 

- (14) - - - (14) 

Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά 
από φόρουσ 01.01.2014-31.12.2014 

 
- - - - (109.891) (109.891) 

Τπόλοιπα τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 
 

140.549 104.820 68 1.353 (186.711) 60.079 

               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 10 ζωσ 40 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων 
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ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΘΘ  ΣΣΑΑΜΜΕΕΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΡΡΟΟΩΩΝΝ  
 

 31 Δεκεμβρίου 2014  31 Δεκεμβρίου 2013   

Σαμειακζσ Ροζσ Λειτουργικϊν Δραςτθριοτιτων    

(Ηθμιζσ) προ φόρων (109.891)  (46.987) 

    

Ρλζον προςαρμογζσ του κζρδουσ για:    

Αποςβζςεισ 1.208  720 

Απομειϊςεισ 19.751  6.070 

Ρροβλζψεισ απομείωςθσ 92.714  42.481 

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ πριν από τισ μεταβολζσ του 
κεφαλαίου κινιςεωσ 3.782  2.284 

    
Μείωςθ  απαιτιςεων από πελάτεσ και λοιποφσ 
λογαριαςμοφσ 19.794  18.003 

Αφξθςθ / (μείωςθ) υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν) 2.838  6.554 

Ειςροζσ / (εκροζσ) διακεςίμων από τθν κφρια 
εκμετάλλευςθ 26.414  26.841 

    

Ρλθρωμζσ φόρων (14)  - 

φνολο ειςροϊν / (εκροϊν) Λειτουργικϊν 
Δραςτθριοτιτων 26.400  26.841 

    

Σαμειακζσ Ροζσ Επενδυτικϊν Δραςτθριοτιτων    
Αγορά ενςϊματων και άυλων παγίων περιουςιακϊν 
ςτοιχείων (127)  (26) 

Ειςπράξεισ λόγω ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Γενικισ Leasing 
A.E -  43.510 

Ρωλιςεισ/(Αγορζσ) ςε κυγατρικι -  (904) 

 
φνολο ειςροϊν / (εκροϊν) Επενδυτικϊν  
Δραςτθριοτιτων  (127)  (42.580) 
 
 
Σαμειακζσ Ροζσ Χρθματοοικονομικϊν Δραςτθριοτιτων 
 
Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια 
 
Εξοφλιςεισ δανείων 
 
Ειςπράξεισ από αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου       
 

115.000 
 

(232.552)  
 

85.000 
                           

 
 
 

50.000 
 

(119.228) 
 

- 
 

 
φνολο ειςροϊν / (εκροϊν) Χρθματοοικονομικϊν 
Δραςτθριοτιτων  (32.552)  (69.228) 

    

    

Κακαρι (μείωςθ)  ςτα ταμειακά διακζςιμα και 
ιςοδφναμα  (6.279)  193 
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ςτθν αρχι τθσ 
περιόδου 9.342  9.149 

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ςτο τζλοσ τθσ 
περιόδου 3.063  9.342 

 
 
 
 
 
 
 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 10 ζωσ 40 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων 
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B. ΘΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ  
 

11..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕ  ΠΠΛΛΘΘΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕ    
 

Οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ ΡΕΙΑΙΩΣ LEASING ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ, για τθ χριςθ που ζλθξε 31 
Δεκεμβρίου 2014, ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ («ΔΡΧΑ») όπωσ 
αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  
 
Θ κυριότερθ δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ είναι θ διενζργεια χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων ακινιτων, επαγγελματικϊν 
και επιβατικϊν οχθμάτων, μθχανθμάτων, αεροςκαφϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ.  
 
Θ Εταιρεία δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα και είναι κυγατρικι τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ ΑΕ, θ οποία κατζχει το 100% 
των μετοχϊν.  
 
Θ Εταιρεία εδρεφει ςτθν Ελλάδα, ςτο Νομό Αττικισ, ςτο Διμο Ακθνϊν. Θ διεφκυνςθ των γραφείων τθσ είναι Σινϊπθσ 
27, 115 27 Ακινα. Θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ Εταιρείασ είναι www.piraeusleasing.gr.  
 
Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ τθν 29 Μαΐου 2015 και τελοφν 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ Εταιρείασ 
 

22..  ΤΤΝΝΟΟΨΨΘΘ  ΘΘΜΜΑΑΝΝΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΑΑΡΡΧΧΩΩΝΝ  
 

Οι κυριότερεσ λογιςτικζσ αρχζσ που υιοκετικθκαν και ακολουκοφνται κατά τθν ςφνταξθ των ςυνθμμζνων 
οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ ςφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α, περιγράφονται παρακάτω. Οι λογιςτικζσ αρχζσ που 
αναφζρονται πιο κάτω εφαρμόηονται με ςυνζπεια για όλεσ τισ περιόδουσ αναφοράσ που παρουςιάηονται εκτόσ εάν 
αναφζρεται διαφορετικά.  
 
2.1  Πλαίςιο κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων 
 
Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί από τθν Διοίκθςθ βάςει των Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ 
Αναφοράσ («Δ.Ρ.Χ.Α.») και τισ Διερμθνείεσ τθσ Επιτροπισ Διερμθνειϊν των Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ 
Αναφοράσ, όπωσ ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τα Δ.Ρ.Χ.Α. που ζχουν εκδοκεί από το Συμβοφλιο 
Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (Σ.Δ.Λ.Ρ) και παρουςιάηουν τθ χρθματοοικονομικι κζςθ, τθν κατάςταςθ των 
αποτελεςμάτων και τισ ταμειακζσ ροζσ τθσ Εταιρείασ με βάςθ τθν αρχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ μακροοικονομικοφσ και μικροοικονομικοφσ παράγοντεσ και τθν επιρροι τουσ ςτθ 
λειτουργία τθσ Εταιρείασ.  
 
Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 
εφαρμόηοντασ τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ και αξιολογϊντασ και τα ακόλουκα:. 
 
Στο τζλοσ του 2014 θ Εταιρεία είχε χρθματοδότθςθ φψουσ Ευρϊ 806 εκ περίπου από τθν μθτρικι Τράπεηα Ρειραιϊσ 
και τισ εταιρείεσ του Ομίλου (2013 Ευρϊ 923 εκ. περίπου), γεγονόσ που υποδεικνφει ςθμαντικι εξάρτθςθ τθσ 
χρθματοδοτικισ υποςτιριξθσ τθσ Εταιρείασ από τον Πμιλο Ρειραιϊσ αναφορικά με τθν ςυνζχιςθ των εργαςιϊν τθσ. 
 
H οικονομικι κατάςταςθ τθσ Ελλάδασ, ςε ςυνδυαςμό με τισ πολιτικζσ εξελίξεισ, παραμζνει ο βαςικόσ παράγοντασ 
κινδφνου για τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ και τον ελλθνικό τραπεηικό κλάδο. Θ παρατεταμζνθ φφεςθ των τελευταίων 6 ετϊν 
οδιγθςε ςτθν ςυςςωρευμζνθ απϊλεια περίπου του 25%του ΑΕΡ. Το 2014 θ οικονομία επανιλκε ςε ρυκμό ανάπτυξθσ 
(0,8%) και επετεφχκθ πρωτογενζσ πλεόναςμα, το οποίο όμωσ περιορίηεται ςτο 0,3% του ΑΕΡ και υπολείπεται του 
ςτόχου του 1,5% (που ζκεςε θ νεοεκλεγείςα κυβζρνθςθ). Στο ζκτακτο Eurogroup τθσ 20θσ Φεβρουαρίου 2015, θ 
νεοεκλεγείςα κυβζρνθςθ ςυμφϊνθςε με τθν ΕΕ, τθν ΕΚΤ και το ΔΝΤ (εφεξισ «Θεςμοί»), τθν τετράμθνθ παράταςθ τθσ 
υπάρχουςασ δανειακισ ςφμβαςθσ (Master Financial Assistance Facility Agreement - MFFA), με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ αξιολόγθςθσ του τρζχοντοσ προγράμματοσ και τθν επίτευξθ μίασ ενδεχόμενθσ μελλοντικισ νζασ ςυμφωνίασ. 
 
Στισ 23 Φεβρουαρίου, θ Ελλθνικι κυβζρνθςθ παρουςίαςε ςτουσ Θεςμοφσ, μια αρχικι λίςτα μεταρρυκμίςεων θ οποία 
κα πρζπει να οριςτικοποιθκεί μζχρι το τζλοσ Απριλίου 2015. Θ εκταμίευςθ τθσ τελευταίασ δόςθσ του προθγοφμενου 
προγράμματοσ που δεν ζχει γίνει ι και θ οποιαδιποτε ζγκριςθ από τουσ Θεςμοφσ για επιπλζον χρθματοδότθςθ, κα 
εξαρτθκεί από τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ και τθν από κοινοφ ςυμφωνία για τισ αναγκαίεσ 
μεταρρυκμίςεισ. 

http://www.piraeusleasing.gr/
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Οι παραπάνω εξελίξεισ δθμιουργοφν ςθμαντικζσ αβεβαιότθτεσ αναφορικά με τθν πορεία τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ, οι 
οποίεσ είναι πικανό να ζχουν ςθμαντικι αρνθτικι επίδραςθ ςτθν κεφαλαιακι βάςθ και τθ ρευςτότθτα του 
τραπεηικοφ κλάδου. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ παρακολουκεί ςτενά τα τεκταινόμενα και αξιολογεί ανά τακτά χρονικά 
διαςτιματα τθν επίδραςθ που πικανϊσ να ζχουν ςτισ εργαςίεσ τθσ τυχόν αρνθτικζσ εξελίξεισ ςτουσ τομείσ αυτοφσ. 
 
Θ ετοιμαςία των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α απαιτεί τθ χριςθ οριςμζνων ςθμαντικϊν 
λογιςτικϊν εκτιμιςεων και τθν άςκθςθ κρίςθσ από τθν Διοίκθςθ ςτθν διαδικαςία εφαρμογισ των λογιςτικϊν αρχϊν 
τθσ Εταιρείασ. Επίςθσ απαιτείται θ χριςθ υπολογιςμϊν και υποκζςεων που επθρεάηουν τα αναφερκζντα ποςά των 
περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων, τθ γνωςτοποίθςθ ενδεχομζνων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων κατά τθν 
θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων και τα αναφερκζντα ποςά ειςοδθμάτων και εξόδων κατά τθν 
διάρκεια του ζτουσ υπό αναφορά. Ραρά το γεγονόσ ότι οι υπολογιςμοί βαςίηονται ςτθν καλφτερθ δυνατι γνϊςθ τθσ 
Διοίκθςθσ ςε ςχζςθ με τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ και ενζργειεσ, τα πραγματικά αποτελζςματα μπορεί τελικά να 
διαφζρουν από αυτοφσ τουσ υπολογιςμοφσ. 
  
Οι περιοχζσ που εμπεριζχουν μεγάλο βακμό υποκειμενικότθτασ και είναι περίπλοκεσ, ι οι υποκζςεισ και εκτιμιςεισ 
που είναι ςθμαντικζσ για τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναφζρονται ςτθν Σθμείωςθ 4. 
 
Στισ επιςυναπτόμενεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τα κονδφλια παρουςιάηονται ςε χιλιάδεσ Ευρϊ, εκτόσ αν αναφζρεται 
διαφορετικά. 
 
2.2 Νζα Πρότυπα, Διερμθνείεσ και Σροποποιιςεισ    
 
Νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ: Συγκεκριμζνα νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και 
διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν κατά τθ διάρκεια τθσ 
παροφςασ χριςθσ ι μεταγενζςτερα. Θ εκτίμθςθ τθσ Εταιρείασ ςχετικά με τθν επίδραςθ από τθν εφαρμογι αυτϊν των 
νζων προτφπων, τροποποιιςεων και διερμθνειϊν παρατίκεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικζσ για τθν τρζχουςα οικονομικι χριςθ 

ΔΛΠ 32 (Σροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Παρουςίαςθ» 

Αυτι θ τροποποίθςθ ςτισ οδθγίεσ εφαρμογισ του ΔΛΡ 32 παρζχει διευκρινιςεισ ςχετικά με κάποιεσ απαιτιςεισ για 
τον ςυμψθφιςμό χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ 
κζςθσ. 

Ομάδα προτφπων ςχετικά με ενοποίθςθ και από κοινοφ ςυμφωνίεσ 

Το Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων («ΣΔΛΡ») δθμοςίευςε πζντε νζα πρότυπα ςχετικά με ενοποίθςθ και τισ 
από κοινοφ ςυμφωνίεσ: ΔΡΧΑ 10, ΔΡΧΑ 11, ΔΡΧΑ 12, ΔΛΡ 27 (Τροποποίθςθ), ΔΛΡ 28 (Τροποποίθςθ). Οι κυριότεροι 
όροι των προτφπων είναι οι εξισ:  

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» 

Το ΔΡΧΑ 10 αντικακιςτά ςτο ςφνολό τουσ τισ οδθγίεσ αναφορικά με τον ζλεγχο και τθν ενοποίθςθ, που παρζχονται 
ςτο ΔΛΡ 27 και ςτο SIC 12. Το νζο πρότυπο αλλάηει τον οριςμό του ελζγχου ωσ κακοριςτικοφ παράγοντα προκειμζνου 
να αποφαςιςτεί εάν μια οικονομικι οντότθτα κα πρζπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρζχει εκτεταμζνεσ 
διευκρινίςεισ που υπαγορεφουν τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ κατά τουσ οποίουσ μία οικονομικι οντότθτα 
(επενδυτισ) μπορεί να ελζγχει μία άλλθ οικονομικι οντότθτα (επζνδυςθ). Ο ανακεωρθμζνοσ οριςμόσ του ελζγχου 
εςτιάηει ςτθν ανάγκθ να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (θ δυνατότθτα να κατευκφνονται οι δραςτθριότθτεσ που 
επθρεάηουν ςθμαντικά τισ αποδόςεισ) και οι μεταβλθτζσ αποδόςεισ (κετικζσ, αρνθτικζσ ι και τα δφο) προκειμζνου να 
υπάρχει ζλεγχοσ. Τα νζο πρότυπο παρζχει επίςθσ διευκρινίςεισ αναφορικά με ςυμμετοχικά δικαιϊματα και 
δικαιϊματα άςκθςθσ βζτο (protective rights), κακϊσ επίςθσ και αναφορικά με ςχζςεισ πρακτόρευςθσ / 
πρακτορευομζνου. 
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ΔΠΧΑ 11 «Από κοινοφ υμφωνίεσ» 

Το ΔΡΧΑ 11 παρζχει μια πιο ρεαλιςτικι αντιμετϊπιςθ των από κοινοφ ςυμφωνιϊν εςτιάηοντασ ςτα δικαιϊματα και τισ 
υποχρεϊςεισ, παρά ςτθ νομικι τουσ μορφι. Οι τφποι των ςυμφωνιϊν περιορίηονται ςε δφο: από κοινοφ ελεγχόμενεσ 
δραςτθριότθτεσ και κοινοπραξίεσ. Θ μζκοδοσ τθσ αναλογικισ ενοποίθςθσ δεν είναι πλζον επιτρεπτι. Οι 
ςυμμετζχοντεσ ςε κοινοπραξίεσ εφαρμόηουν υποχρεωτικά τθν ενοποίθςθ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Οι 
οικονομικζσ οντότθτεσ που ςυμμετζχουν ςε από κοινοφ ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ εφαρμόηουν παρόμοιο 
λογιςτικό χειριςμό με αυτόν που εφαρμόηουν επί του παρόντοσ οι ςυμμετζχοντεσ ςε από κοινοφ ελεγχόμενα 
περιουςιακά ςτοιχεία ι ςε από κοινοφ ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ. Το πρότυπο παρζχει επίςθσ διευκρινίςεισ 
ςχετικά με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε από κοινοφ ςυμφωνίεσ, χωρίσ να υπάρχει από κοινοφ ζλεγχοσ. 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωςτοποίθςθ ςυμμετοχισ ςε άλλεσ οικονομικζσ οντότθτεσ» 

Το ΔΡΧΑ 12 αναφζρεται ςτισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ μιασ οικονομικισ οντότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
ςθμαντικϊν κρίςεων και υποκζςεων, οι οποίεσ επιτρζπουν ςτουσ αναγνϊςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων να 
αξιολογιςουν τθ φφςθ, τουσ κινδφνουσ και τισ οικονομικζσ επιπτϊςεισ που ςχετίηονται με τθ ςυμμετοχι τθσ 
οικονομικισ οντότθτασ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ, από κοινοφ ςυμφωνίεσ και μθ ενοποιοφμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ 
(structured entities). Μία οικονομικι οντότθτα ζχει τθ δυνατότθτα να προβεί ςε κάποιεσ ι όλεσ από τισ παραπάνω 
γνωςτοποιιςεισ χωρίσ να είναι υποχρεωμζνθ να εφαρμόςει το ΔΡΧΑ 12 ςτο ςφνολό του, ι το ΔΡΧΑ 10 ι 11 ι τα 
τροποποιθμζνα ΔΛΡ 27 ι 28. 

ΔΛΠ 27 (Σροποποίθςθ) «Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» 

Το Ρρότυπο αυτό δθμοςιεφκθκε ταυτόχρονα με το ΔΡΧΑ 10 και ςε ςυνδυαςμό, τα δφο πρότυπα αντικακιςτοφν το 
ΔΛΡ 27 «Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ». Το τροποποιθμζνο ΔΛΡ 27 ορίηει το λογιςτικό 
χειριςμό και τισ απαραίτθτεσ γνωςτοποιιςεισ αναφορικά με τισ ςυμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και 
ςυγγενείσ όταν μία οικονομικι οντότθτα ετοιμάηει ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Ραράλλθλα, το Συμβοφλιο  
μετζφερε ςτο ΔΛΡ 27 όρουσ του ΔΛΡ 28 «Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ» και του ΔΛΡ 31 «Συμμετοχζσ ςε 
Κοινοπραξίεσ» που αφοροφν τισ ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ.  

ΔΛΠ 28 (Σροποποίθςθ) «Επενδφςεισ ςε υγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ» 

Το ΔΛΡ 28 «Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ» αντικακιςτά το ΔΛΡ 28 «Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ 
επιχειριςεισ». Ο ςκοπόσ αυτοφ του Ρροτφπου είναι να ορίςει τον λογιςτικό χειριςμό αναφορικά με τισ επενδφςεισ ςε 
ςυγγενείσ επιχειριςεισ και να παρακζςει τισ απαιτιςεισ για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ κακαρισ κζςθσ κατά τθ 
λογιςτικι των επενδφςεων ςε ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ, όπωσ προκφπτει από τθ δθμοςίευςθ του ΔΡΧΑ 11. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Σροποποίθςθ) «Ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, από κοινοφ ςυμφωνίεσ 
και γνωςτοποίθςθ ςυμμετοχισ ςε άλλεσ οικονομικζσ οντότθτεσ: Οδθγίεσ μετάβαςθσ» 

H τροποποίθςθ ςτισ οδθγίεσ μετάβαςθσ των ΔΡΧΑ 10, 11 και 12 παρζχει διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ οδθγίεσ 
μετάβαςθσ ςτο ΔΡΧΑ 10 και περιορίηει τισ απαιτιςεισ για παροχι ςυγκριτικισ πλθροφόρθςθσ ςτισ γνωςτοποιιςεισ 
του ΔΡΧΑ 12 μόνο για τθν περίοδο που προθγείται άμεςα τθσ πρϊτθσ ετιςιασ περιόδου κατά τθν οποία εφαρμόηεται 
το ΔΡΧΑ 12. Συγκριτικι πλθροφόρθςθ για γνωςτοποιιςεισ ςχετικά με ςυμμετοχζσ ςε μθ ενοποιοφμενεσ οικονομικζσ 
οντότθτεσ (structured entities) δεν απαιτείται. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Σροποποίθςθ) «Εταιρείεσ Επενδφςεων» 

Θ τροποποίθςθ του ΔΡΧΑ 10 ορίηει μία εταιρεία επενδφςεων και παρζχει μία εξαίρεςθ από τθν ενοποίθςθ. Ρολλά 
επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιεσ εταιρείεσ που πλθροφν τον οριςμό των εταιρειϊν επενδφςεων εξαιροφνται από 
τθν ενοποίθςθ των περιςςότερων κυγατρικϊν τουσ, οι οποίεσ λογιςτικοποιοφνται ωσ επενδφςεισ ςε εφλογθ αξία μζςω 
αποτελεςμάτων, παρόλο που αςκείται ζλεγχοσ. Οι τροποποιιςεισ ςτο ΔΡΧΑ 12 ειςάγουν τισ γνωςτοποιιςεισ που 
χρειάηεται να παρζχει μια εταιρεία επενδφςεων. 
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ΔΛΠ 36 (Σροποποίθςθ) «Γνωςτοποιιςεισ ανακτιςιμθσ αξίασ μθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων» 

Αυτι θ τροποποίθςθ απαιτεί: α) τθν γνωςτοποίθςθ τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι μονάδασ 
δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν (ΜΔΤ) όταν ζχει αναγνωριςτεί ι αναςτραφεί μια ηθμιά απομείωςθσ και β) λεπτομερείσ 
γνωςτοποιιςεισ ςχετικά με τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ μείον ζξοδα πϊλθςθσ όταν  ζχει αναγνωριςτεί ι 
αναςτραφεί μια ηθμιά απομείωςθσ. Επίςθσ, αφαιρεί τθν απαίτθςθ να γνωςτοποιθκεί θ ανακτιςιμθ αξία όταν μία 
ΜΔΤ περιζχει υπεραξία ι άυλα περιουςιακά ςτοιχεία με απροςδιόριςτθ ωφζλιμθ ηωι και δεν υπάρχει απομείωςθ. 

ΔΛΠ 39 (Σροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα: Αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ» 

Αυτι θ τροποποίθςθ επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ όταν ζνα παράγωγο, το οποίο ζχει οριςτεί 
ωσ μζςο αντιςτάκμιςθσ, ανανεϊνεται νομικά (novated) προκειμζνου να εκκακαριςτεί από ζναν κεντρικό 
αντιςυμβαλλόμενο ωσ αποτζλεςμα νόμων ι κανονιςμϊν, εφόςον πλθροφνται ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ. 

Πρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικά για μεταγενζςτερεσ περιόδουσ  

ΔΠΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά μζςα» και μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ςτο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόηεται ςτισ 
ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΡΧΑ 9 αντικακιςτά τισ πρόνοιεσ του ΔΛΡ 39 που αφοροφν ςτθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των 
χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων και ςυμπεριλαμβάνει επίςθσ 
ζνα μοντζλο αναμενόμενων πιςτωτικϊν ηθμιϊν το οποίο αντικακιςτά το μοντζλο των πραγματοποιθμζνων 
πιςτωτικϊν ηθμιϊν που εφαρμόηεται ςιμερα. Το ΔΡΧΑ 9 Λογιςτικι Αντιςτάκμιςθσ κακιερϊνει μία προςζγγιςθ τθσ 
λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ βαςιηόμενθ ςε αρχζσ και αντιμετωπίηει αςυνζπειεσ και αδυναμίεσ ςτο τρζχων μοντζλο του 
ΔΛΡ 39. Θ Εταιρεία βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΡΧΑ 9 ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. 
Το ΔΡΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοςτεί νωρίτερα από τθν Εταιρεία διότι δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ. 

ΔΠΧΑ 15 «Ζςοδα από υμβόλαια με Πελάτεσ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι 
μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2017) 

Το ΔΡΧΑ 15 εκδόκθκε τον Μάιο 2014. Σκοπόσ του προτφπου είναι να παρζχει ζνα ενιαίο, κατανοθτό μοντζλο 
αναγνϊριςθσ των εςόδων από όλα τα ςυμβόλαια με πελάτεσ ϊςτε να βελτιϊςει τθ ςυγκριςιμότθτα μεταξφ εταιρειϊν 
του ίδιου κλάδου, διαφορετικϊν κλάδων και διαφορετικϊν κεφαλαιαγορϊν. Ρεριλαμβάνει τισ αρχζσ που πρζπει να 
εφαρμόςει μία οικονομικι οντότθτα για να προςδιορίςει τθν επιμζτρθςθ των εςόδων και τθ χρονικι ςτιγμι τθσ 
αναγνϊριςισ τουσ. Θ βαςικι αρχι είναι ότι μία οικονομικι οντότθτα κα αναγνωρίςει τα ζςοδα με τρόπο που να 
απεικονίηει τθ μεταβίβαςθ των αγακϊν ι υπθρεςιϊν ςτουσ πελάτεσ ςτο ποςό το οποίο αναμζνει να δικαιοφται ςε 
αντάλλαγμα για αυτά τα αγακά ι τισ υπθρεςίεσ. Θ Εταιρεία βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του 
ΔΡΧΑ 15 ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. Το πρότυπο δεν ζχει υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Ειςφορζσ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 17 Ιουνίου 
2014) 

Αυτι θ διερμθνεία ορίηει τον λογιςτικό χειριςμό μιασ υποχρζωςθσ πλθρωμισ ειςφοράσ που ζχει επιβλθκεί από τθ 
κυβζρνθςθ και δεν είναι φόροσ ειςοδιματοσ. Θ διερμθνεία διευκρινίηει πωσ το δεςμευτικό γεγονόσ βάςθ του οποίου 
κα ζπρεπε να ςχθματιςτεί θ υποχρζωςθ καταβολισ ειςφοράσ (ζνα από τα κριτιρια για τθν αναγνϊριςθ υποχρζωςθσ 
ςφμφωνα με το ΔΛΡ 37) είναι θ ενζργεια όπωσ περιγράφεται ςτθ ςχετικι νομοκεςία θ οποία προκαλεί τθν πλθρωμι 
τθσ ειςφοράσ. Θ διερμθνεία μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αναγνϊριςθ τθσ υποχρζωςθσ αργότερα από ότι ιςχφει 
ςιμερα, ειδικότερα ςε ςχζςθ με ειςφορζσ οι οποίεσ επιβάλλονται ωσ αποτζλεςμα ςυνκθκϊν που ιςχφουν ςε μια 
ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία. 

ΔΛΠ 19 Ανακεωρθμζνο (Σροποποίθςθ) «Παροχζσ ςε Εργαηομζνουσ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ 
που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιουλίου 2014) 

Θ περιοριςμζνου ςκοποφ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ειςφορζσ των εργαηομζνων ι τρίτων μερϊν ςτα προγράμματα 
κακοριςμζνων παροχϊν και απλοποιοφν τθν λογιςτικοποίθςθ των ειςφορϊν όταν είναι ανεξάρτθτεσ του αρικμοφ των 
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ετϊν που παρζχεται θ εργαςία, για παράδειγμα, ειςφορζσ εργαηομζνων που υπολογίηονται βάςθ ενόσ ςτακεροφ 
ποςοςτοφ του μιςκοφ.  

ΔΠΧΑ 11 (Σροποποίθςθ) «Από κοινοφ υμφωνίεσ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν 
ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτι θ τροποποίθςθ απαιτεί από ζναν επενδυτι να εφαρμόςει τθν μζκοδο τθσ εξαγοράσ όταν αποκτά ςυμμετοχι ςε 
μία από κοινοφ δραςτθριότθτα θ οποία αποτελεί μία ‘επιχείρθςθ’. Θ τροποποίθςθ δεν ζχει υιοκετθκεί ακόμθ από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Σροποποιιςεισ) «Διευκρίνιςθ των Επιτρεπτϊν Μεκόδων Απόςβεςθσ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ 
λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτι θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ χριςθ μεκόδων βαςιςμζνων ςτα ζςοδα δεν είναι κατάλλθλεσ για τον 
υπολογιςμό των αποςβζςεων ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και επίςθσ διευκρινίηει πωσ τα ζςοδα δεν κεωροφνται 
κατάλλθλθ βάςθ επιμζτρθςθσ τθσ ανάλωςθσ των οικονομικϊν οφελϊν που ενςωματϊνονται ςε ζνα άυλο 
περιουςιακό ςτοιχείο. Αυτζσ οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΛΠ 27 (Σροποποίθςθ) «Ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που 
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτι θ τροποποίθςθ επιτρζπει ςτισ οικονομικζσ οντότθτεσ να χρθςιμοποιοφν τθν μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ 
προκειμζνου να λογιςτικοποιιςουν τισ επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ ςτισ ατομικζσ τουσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ και επίςθσ ξεκακαρίηει τον οριςμό των ατομικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων. Θ τροποποίθςθ 
δεν ζχει υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Σροποποιιςεισ) «Πϊλθςθ ι ειςφορά περιουςιακϊν ςτοιχείων μεταξφ ενόσ επενδυτι και μιασ 
ςυγγενοφσ εταιρείασ ι κοινοπραξίασ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 
Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιιςεισ διευκετοφν μία αςυνζπεια μεταξφ των διατάξεων του ΔΡΧΑ 10 και του ΔΛΡ 28 ςχετικά με τθν 
πϊλθςθ ι ειςφορά των περιουςιακϊν ςτοιχείων μεταξφ ενόσ επενδυτι και μιασ ςυγγενοφσ εταιρείασ ι κοινοπραξίασ. 
Θ βαςικι ςυνζπεια των τροποποιιςεων είναι πωσ αναγνωρίηεται ολόκλθρο το κζρδοσ ι θ ηθμιά μιασ ςυναλλαγισ που 
περιλαμβάνει μία δραςτθριότθτα (είτε με τθ μορφι μιασ κυγατρικισ είτε όχι). Μερικό κζρδοσ ι ηθμιά αναγνωρίηεται 
όταν θ ςυναλλαγι περιλαμβάνει περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία δεν αποτελοφν μια δραςτθριότθτα, ακόμα και αν 
αυτά τα περιουςιακά ςτοιχεία ζχουν τθ μορφι μιασ κυγατρικισ. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από 
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

ΔΛΠ 1 (Σροποποιιςεισ) “Γνωςτοποιιςεισ” (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά 
τθν 1θ Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τισ οδθγίεσ του ΔΛΡ 1 ςχετικά με τισ ζννοιεσ τθσ ςθμαντικότθτασ και τθσ 
ςυγκζντρωςθσ, τθν παρουςίαςθ των μερικϊν ακροιςμάτων, τθν δομι των οικονομικϊν καταςτάςεων και τισ 
γνωςτοποιιςεισ των λογιςτικϊν πολιτικϊν. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Σροποποιιςεισ) “Εταιρείεσ επενδφςεων: Εφαρμογι τθσ απαλλαγισ από τθν 
υποχρζωςθ ενοποίθςθσ” (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 
2016) 

Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τθν εφαρμογι τθσ απαλλαγισ των εταιρειϊν επενδφςεων και των κυγατρικϊν τουσ 
από τθν υποχρζωςθ ενοποίθςθσ. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ 
Φεβρουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται ςε εφτά ΔΡΧΑ ωσ 
επακόλουκο των αποτελεςμάτων του κφκλου 2010-12 του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του ΣΔΛΡ.  
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ΔΠΧΑ 2 «Παροχζσ που εξαρτώνται από τθν αξία των μετοχών» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τον οριςμό τθσ ‘προχπόκεςθσ κατοχφρωςθσ’ και ορίηει διακριτά τον ‘όρο απόδοςθσ’ 
και τον ‘όρο υπθρεςίασ’. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώςεισ επιχειριςεων» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ θ υποχρζωςθ για ενδεχόμενο τίμθμα το οποίο πλθροί τον οριςμό του 
χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ταξινομείται ωσ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ ι ωσ ςτοιχείο τθσ κακαρισ κζςθσ 
βάςθ των οριςμϊν του ΔΛΡ 32 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Ραρουςίαςθ». Επίςθσ διευκρινίηει πωσ κάκε 
ενδεχόμενο τίμθμα, χρθματοοικονομικό και μθ χρθματοοικονομικό, που δεν είναι ςτοιχείο τθσ κακαρισ κζςθσ 
επιμετράται ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείσ» 

Θ τροποποίθςθ απαιτεί τθ γνωςτοποίθςθ των εκτιμιςεων τθσ διοίκθςθσ όςον αφορά τθν ςυνάκροιςθ των 
λειτουργικϊν τομζων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τθ δυνατότθτα τθσ επιμζτρθςθσ βραχυπρόκεςμων 
απαιτιςεων και υποχρεϊςεων ςτα ποςά των τιμολογίων ςε περιπτϊςεισ όπου θ επίπτωςθ τθσ προεξόφλθςθσ 
είναι αςιμαντθ. 

ΔΛΠ 16 «Ενςώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία» 

Και τα δφο πρότυπα τροποποιικθκαν προκειμζνου να διευκρινιςτεί ο τρόποσ με τον οποίο αντιμετωπίηονται θ προ 
αποςβζςεων λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου και οι ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ όταν μια οικονομικι 
οντότθτα ακολουκεί τθ μζκοδο τθσ αναπροςαρμογισ. 

ΔΛΠ 24 «Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερών» 

Το πρότυπο τροποποιικθκε προκειμζνου να ςυμπεριλάβει ωσ ςυνδεδεμζνο μζροσ μία εταιρεία που παρζχει 
υπθρεςίεσ βαςικοφ διοικθτικοφ ςτελζχουσ ςτθν οικονομικι οντότθτα ι ςτθν μθτρικι εταιρεία τθσ οικονομικισ 
οντότθτασ. 

Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ 
Ιανουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται ςε τρία ΔΡΧΑ ωσ 
επακόλουκο των αποτελεςμάτων του κφκλου 2011-13 του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του ΣΔΛΡ.  

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώςεισ επιχειριςεων» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ το ΔΡΧΑ 3 δεν ζχει εφαρμογι ςτθν λογιςτικοποίθςθ του ςχθματιςμοφ 
οποιαδιποτε από κοινοφ δραςτθριότθτασ βάςθ του ΔΡΧΑ 11 ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ίδιασ τθσ από 
κοινοφ δραςτθριότθτασ.   

ΔΠΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ θ εξαίρεςθ που παρζχει το ΔΡΧΑ 13 για ζνα χαρτοφυλάκιο χρθματοοικονομικϊν 
απαιτιςεων και υποχρεϊςεων (“portfolio exception”) ζχει εφαρμογι ςε όλα τα ςυμβόλαια 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των μθ χρθματοοικονομικϊν ςυμβολαίων) εντόσ του πεδίου εφαρμογισ του ΔΛΡ 
39/ΔΡΧΑ 9. 
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ΔΛΠ 40 «Επενδφςεισ ςε ακίνθτα» 

Το πρότυπο τροποποιικθκε προκειμζνου να διευκρινιςτεί πωσ το ΔΛΡ 40 και το ΔΡΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίωσ 
αποκλειόμενα. 

Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 
Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιιςεισ που παρατίκενται παρακάτω περιγράφουν τισ βαςικζσ αλλαγζσ ςε τζςςερα ΔΡΧΑ. Οι τροποποιιςεισ 
δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΠΧΑ 5 «Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία διακρατοφμενα προσ πώλθςθ και διακοπείςεσ 
δραςτθριότθτεσ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ όταν ζνα περιουςιακό ςτοιχεία (ι ομάδα ςτοιχείων) αναταξινομείται από 
«διακρατοφμενο προσ πϊλθςθ» ςε «διακρατοφμενο προσ διανομι», ι το αντίκετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγι ςτο 
ςχζδιο για πϊλθςθ ι διανομι και δεν πρζπει να λογιςτικοποιείται ςαν αλλαγι. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» 

Θ τροποποίθςθ προςκζτει ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ προκειμζνου να βοθκιςει τθ διοίκθςθ να προςδιορίςει εάν οι 
όροι μίασ ςυμφωνίασ για εξυπθρζτθςθ ενόσ χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου το οποίο ζχει 
μεταβιβαςτεί ςυνιςτοφν ςυνεχιηόμενθ ανάμειξθ και διευκρινίηει πωσ οι επιπρόςκετεσ γνωςτοποιιςεισ που 
απαιτοφνται βάςει τθσ τροποποίθςθσ του ΔΡΧΑ 7 «Γνωςτοποιιςεισ – Συμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν 
περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων» δεν απαιτείται για όλεσ τισ ενδιάμεςεσ περιόδουσ, εκτόσ εάν 
απαιτείται από το ΔΛΡ 34.  

ΔΛΠ 19 «Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ, όταν προςδιορίηεται το επιτόκιο προεξόφλθςθσ για τισ υποχρεϊςεισ παροχϊν 
προςωπικοφ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία, το ςθμαντικό είναι το νόμιςμα ςτο οποίο παρουςιάηονται οι 
υποχρεϊςεισ και όχι θ χϊρα ςτθν οποία αυτζσ προκφπτουν. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά» 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τθν ζννοια του «πλθροφόρθςθ που γνωςτοποιείται οπουδιποτε αλλοφ ςτθν 
ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά» που αναφζρεται ςτο πρότυπο. 

2.3 υναλλαγματικζσ μετατροπζσ   
 

Τα ςτοιχεία των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ επιμετροφνται βάςει του νομίςματοσ του πρωτεφοντοσ 
οικονομικοφ περιβάλλοντοσ, ςτο οποίο θ Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμιςμα»).  
 
Οι ςυναλλαγζσ που είναι εκφραςμζνεσ ςε ξζνα νομίςματα μετατρζπονται ςε Ευρϊ με τθν ςυναλλαγματικι ιςοτιμία 
που ιςχφει κατά τθν θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ. Κζρδθ και ηθμιζσ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ οι οποίεσ 
προκφπτουν από τθν τακτοποίθςθ τζτοιων ςυναλλαγϊν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου καταχωροφνται ςτα 
αποτελζςματα. 
 
Κατά τθν θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ, τα νομιςματικά περιουςιακά ςτοιχεία και οι υποχρεϊςεισ ι 
απαιτιςεισ που είναι εκφραςμζνεσ ςε ξζνα νομίςματα μετατρζπονται ςε Ευρϊ με τθν ςυναλλαγματικι ιςοτιμία που 
ιςχφει κατά τθν θμερομθνία αυτι.  Τα κζρδθ και οι ηθμιζσ που προκφπτουν από τισ αποτιμιςεισ αυτζσ καταχωροφνται 
ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. 
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2.4 υμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων  
 
Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και πακθτικοφ ςυμψθφίηονται και το κακαρό ποςό παρουςιάηεται ςτον 
ιςολογιςμό εφόςον υπάρχει ζνα ζννομο δικαίωμα για ςυμψθφιςμό και θ πρόκεςθ να διακανονιςτοφν ςε κακαρι 
βάςθ ι να αναγνωριςτεί το ςτοιχείο του ενεργθτικοφ και να διακανονιςτεί το ςτοιχείο του πακθτικοφ ταυτόχρονα.  
 
2.5 Λειτουργικζσ Μιςκϊςεισ 

 
Ράγια που εκμιςκϊνονται με λειτουργικζσ μιςκϊςεισ περιλαμβάνονται ςτισ ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ τθσ 
κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ. Αποςβζνονται κατά τθν διάρκεια τθσ αναμενόμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ, με βάςθ 
παρόμοιεσ ιδιόκτθτεσ ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ. Το ζςοδο του ενοικίου (κακαρό από τυχόν κίνθτρα που δόκθκαν 
ςτουσ μιςκωτζσ) αναγνωρίηεται με ςτακερι μζκοδο κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου μίςκωςθσ. 
 
2.6 Αναγνϊριςθ εςόδων 
 
Τα ζςοδα προζρχονται από τοκοφόρα ςτοιχεία τθσ κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ, από πϊλθςθ παγίων, από 
λειτουργικζσ μιςκϊςεισ, από παροχι υπθρεςιϊν, κακαρά από Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ, και εκπτϊςεισ. Τα ζςοδα 
αναγνωρίηονται (καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ του ςυνολικοφ ειςοδιματοσ) ςτο βακμό που το οικονομικό όφελοσ 
αναμζνεται να ειςρεφςει ςτθν Εταιρεία και το φψοσ τουσ μπορεί αξιόπιςτα να μετρθκεί. Θ αναγνϊριςθ των εςόδων 
γίνεται ωσ εξισ: 
 
Χρθματοοικονομικά ζςοδα / ζξοδα 
 
Τα χρθματοοικονομικά ζςοδα και ζξοδα περιλαμβάνουν ζςοδα και ζξοδα τόκων. Τα ζςοδα και ζξοδα τόκων 
αναφζρονται ςε όλα τα τοκοφόρα ςτοιχεία τθσ κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ και αναγνωρίηονται ςε δεδουλευμζνθ 
βάςθ, χρθςιμοποιϊντασ το πραγματικό επιτόκιο, δθλαδι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβϊσ τισ αναμενόμενεσ 
μελλοντικζσ ειςπράξεισ ι πλθρωμζσ κατά τθ διάρκεια τθσ αναμενόμενθσ ηωισ ενόσ χρθματοπιςτωτικοφ μζςου, ι μζχρι 
τθν επόμενθ θμερομθνία αναπροςαρμογισ του επιτοκίου του, ϊςτε θ αξία προεξόφλθςθσ να ιςοφται με τθ λογιςτικι 
του αξία, ςυμπεριλαμβανομζνων και τυχόν εςόδων/εξόδων ςυναλλαγϊν, που ζχουν ειςπραχκεί/πλθρωκεί. 
Ειδικότερα, τα ζςοδα τόκων αναγνωρίηονται κατά τθν διάρκεια τθσ μιςκωτικισ περιόδου και υπολογίηονται βάςει 
προκακοριςμζνου επιτοκίου επί του υπολειπομζνου κεφαλαίου τθσ χρθματοδοτικισ μιςκϊςεωσ. 
 

2.7 Απαιτιςεισ χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων 
 
Οι μιςκϊςεισ παγίων όπου οι πελάτεσ τθσ  Εταιρείασ διατθροφν ουςιωδϊσ όλουσ τουσ κινδφνουσ και οφζλθ τθσ 
ιδιοκτθςίασ ταξινομοφνται ωσ χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ. Οι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ εμφανίηονται ωσ απαιτιςεισ  
με τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ ςτθ χαμθλότερθ μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ του παγίου ςτοιχείου ι τθσ παροφςασ αξίασ 
των ελάχιςτων μιςκωμάτων. Κάκε μίςκωμα επιμερίηεται μεταξφ τθσ απαίτθςθσ και των χρθματοοικονομικϊν εςόδων 
ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται ζνα μεςοςτακμικό αποτελεςματικό επιτόκιο ςτθν υπολειπόμενθ χρθματοοικονομικι 
απαίτθςθ. Οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ από μιςκϊματα (υπολειπόμενο κεφάλαιο), κακαρζσ από χρθματοοικονομικά 
ζςοδα, κακϊσ και οι πικανζσ χρεϊςεισ μείον τυχόν ηθμιζσ απομείωςθσ, απεικονίηονται ςτισ μακροχρόνιεσ και 
βραχυχρόνιεσ απαιτιςεισ. Το μζροσ τθσ χρθματοδοτικισ  μίςκωςθσ που αντιςτοιχεί ςε τόκουσ αναγνωρίηεται ςτθν 
κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ.  
 
Στθν περίπτωςθ καταγγελίασ-ανάκτθςθσ εξοπλιςμοφ, για τον οποίο ζχει ςυναφκεί ςτο παρελκόν ςφμβαςθ 
χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, το υπολειπόμενο κεφάλαιο που αντιςτοιχεί ςτισ παραπάνω ςυμβάςεισ, μεταφζρεται από 
τον λογαριαςμό τθσ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ «Απαιτιςεισ μιςκϊςεων» ςτον λογαριαςμό «Λοιπά ςτοιχεία 
ενεργθτικοφ» (βλζπε παράγραφο 2.14 Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ).  
 
Μία απαίτθςθ ζχει υποςτεί απομείωςθ αξίασ, όταν θ λογιςτικι τθσ αξία είναι μεγαλφτερθ από το αναμενόμενο 
ανακτιςιμο ποςό τθσ. Θ Εταιρεία, ςε κάκε θμερομθνία ςφνταξθσ οικονομικϊν καταςτάςεων εξετάηει, αν υπάρχουν 
βάςιμεσ ενδείξεισ, ότι μια απαίτθςθ ζχει υποςτεί απομείωςθ τθσ αξίασ τθσ. Εάν υπάρχουν τζτοιεσ ενδείξεισ, 
υπολογίηεται το ανακτιςιμο ποςό τθσ απαίτθςθσ και ςχθματίηεται πρόβλεψθ για απομείωςθ τθσ αξίασ τθσ.  
 
Θ πρόβλεψθ ηθμιϊν απομείωςθσ ςτθρίηεται ςτθν ιςτορικι γνϊςθ τθσ Εταιρείασ και τουσ ενδογενείσ κινδφνουσ του 
χαρτοφυλακίου τθσ. Θ αξιολόγθςθ των απαιτιςεων ςτθρίηεται ςτθν αξιολόγθςθ τθσ φερεγγυότθτασ του μιςκωτι και 
των υφιςτάμενων καλφψεων οι οποίεσ κατά κφριο λόγο είναι τα εκμιςκωμζνα πάγια. Το ποςό τθσ πρόβλεψθσ είναι θ 
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διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ των απαιτιςεων και τθσ παροφςασ αξίασ των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν 
ταμειακϊν ροϊν, προεξοφλουμζνων με επιτόκιο. Το ποςό τθσ πρόβλεψθσ καταχωρείται ωσ ζξοδο ςτθν κατάςταςθ 
ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ςτθν γραμμι «Απομείωςθ αξίασ απαιτιςεων και λοιπϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ». 
 

2.8 Προβλζψεισ 
 

Οι προβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν θ Εταιρεία ζχει νομικι ι τεκμαιρόμενθ υποχρζωςθ από παρελκόντα γεγονότα εκ 
των οποίων είναι πικανόν να προκφψουν εκροζσ πόρων οι οποίεσ μποροφν να εκτιμθκοφν με αξιοπιςτία. Οι 
μεταβολζσ των προβλζψεων καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. 
 

2.9 Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων 
 
Τα περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν απροςδιόριςτθ ωφζλιμθ ηωι δεν αποςβζνονται και υπόκεινται ςε ζλεγχο 
απομείωςθσ ετθςίωσ και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνφουν ότι θ λογιςτικι αξία μπορεί να μθν είναι ανακτιςιμθ. 
Τα περιουςιακά ςτοιχεία που αποςβζνονται υπόκεινται ςε ζλεγχο απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ όταν υπάρχουν 
ενδείξεισ ότι θ λογιςτικι αξία τουσ δεν κα ανακτθκεί. Ηθμιά απομείωςθσ αναγνωρίηεται για το ποςό για το οποίο θ 
λογιςτικι αξία του παγίου υπερβαίνει τθν ανακτιςιμθ αξία του. Θ ανακτιςιμθ αξία είναι θ μεγαλφτερθ αξία μεταξφ 
εφλογθσ αξίασ μειωμζνθσ με το απαιτοφμενο για τθν πϊλθςθ κόςτοσ και αξίασ χριςεωσ (παροφςα αξία χρθματοροϊν 
που αναμζνεται να δθμιουργθκοφν με βάςθ τθν εκτίμθςθ τθσ διοίκθςθσ για τισ μελλοντικζσ και λειτουργικζσ 
ςυνκικεσ). Για τθν εκτίμθςθ των ηθμιϊν απομείωςθσ τα περιουςιακά ςτοιχεία εντάςςονται ςτισ μικρότερεσ δυνατζσ 
μονάδεσ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν. Οι ηθμιζσ απομείωςθσ καταχωροφνται ωσ ζξοδα ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ 
ειςοδιματοσ όταν προκφπτουν. Τα περιουςιακά ςτοιχεία επανεκτιμοφνται για πικανι αντιςτροφι τθσ απομείωςθσ ςε 
κάκε θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ με εξαίρεςθ τθν υπεραξία. 
 

2.10 Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία  
 
 Λογιςμικό  
 
Θ δαπάνθ για αγορά λογιςμικοφ, το οποίο κα επιφζρει μελλοντικά οικονομικά οφζλθ ςτθν Εταιρεία καταχωρείται ωσ 
άυλο ςτοιχείο του ενεργθτικοφ. 
Θ ςυντιρθςθ των προγραμμάτων λογιςμικοφ αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο όταν πραγματοποιείται θ δαπάνθ. Αντίκετα, οι 
δαπάνεσ που βελτιϊνουν ι επιμθκφνουν τθν απόδοςθ των προγραμμάτων λογιςμικοφ, πζρα των  αρχικϊν τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν, ι αντίςτοιχα τα ζξοδα μετατροπισ λογιςμικοφ ενςωματϊνονται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ του άχλου 
παγίου με απαραίτθτθ προχπόκεςθ να μποροφν να μετρθκοφν με αξιοπιςτία. 
Οι αποςβζςεισ τουσ λογίηονται  με τθν μζκοδο τθσ ςτακερισ απόςβεςθσ βάςει τθσ μζςθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ που 
είναι  3-4 χρόνια. 
 

2.11 Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 
 
Τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτο ιςτορικό κόςτοσ μειωμζνο με τισ 
ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ τυχόν απομειϊςεισ τθσ αξίασ τουσ. 
 
Το κόςτοσ κτιςθσ περιλαμβάνει και τισ δαπάνεσ που ςυνδζονται άμεςα με τθν απόκτθςθ των ςτοιχείων και τυχόν 
κόςτοσ δανειςμοφ. Επιπλζον δαπάνεσ προςτίκενται ςτθν λογιςτικι αξία των ενςϊματων παγίων ι καταχωροφνται ωσ 
ξεχωριςτό πάγιο μόνον εάν αναμζνεται να επιφζρουν μελλοντικά οικονομικά οφζλθ ςτθν Εταιρεία και το κόςτοσ τουσ 
μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα. Το κόςτοσ επιςκευϊν και ςυντθριςεων καταχωρείται ςτα αποτελζςματα τθσ χριςεωσ 
που πραγματοποιοφνται. Θ γθ δεν αποςβζνεται.  
Οι αποςβζςεισ των παγίων υπολογίηονται χρθςιμοποιϊντασ τθν ςτακερι μζκοδο, με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ ωφζλιμθ 
ηωι τουσ ωσ εξισ: 
 
Hardware υπολογιςτϊν:                    3-4 χρόνια 
Λοιπόσ εξοπλιςμόσ και ζπιπλα:           5 χρόνια 
Μεταφορικά μζςα:                 6-7 χρόνια 
Κτίρια:                            ζωσ 25 χρόνια 
  
Οι υπολειμματικζσ αξίεσ και οι ωφζλιμεσ ηωζσ των ενςϊματων παγίων ανακεωροφνται και προςαρμόηονται ςε κάκε 
θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ αν αυτό κεωρθκεί αναγκαίο. Τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 
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εξετάηονται για τυχόν απομείωςθ αξίασ όταν υπάρχουν ενδείξεισ απομείωςθσ αξίασ. Πταν οι λογιςτικζσ αξίεσ των 
ενςϊματων παγίων υπερβαίνουν τθν ανακτιςιμθ αξία τουσ, θ διαφορά (ηθμιά απομείωςθσ) καταχωρείται άμεςα ωσ 
ζξοδο ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. Τα κζρδθ ι οι ηθμίεσ από πϊλθςθ παγίων όπωσ προκφπτουν από τθν 
ςφγκριςθ τθσ αναπόςβεςτθσ αξίασ και του τιμιματοσ, εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. 
 

2.12 Επενδυτικά Ακίνθτα 
 
Επενδυτικά ακίνθτα κεωροφνται γιπεδα και κτίρια που κατζχονται από τθν Εταιρεία για εκμίςκωςθ και για 
κεφαλαιουχικά κζρδθ. Τα επενδυτικά ακίνθτα απεικονίηονται ςτο Ιςτορικό Κόςτοσ τουσ, μείον τισ ςωρευμζνεσ 
αποςβζςεισ και τισ τυχόν απομειϊςεισ τθσ αξίασ τουσ. Οι αποςβζςεισ λογίηονται με τθν μζκοδο τθσ ςτακερισ 
απόςβεςθσ βάςει τθσ ωφζλιμθσ ηωισ των εν λόγω περιουςιακϊν ςτοιχείων. Μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ καταχωροφνται 
ςτθν λογιςτικι αξία μόνο όταν είναι πικανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφζλθ τα οποία ςχετίηονται με το πάγιο κα 
ειςρεφςουν ςτθν Εταιρεία και το κόςτοσ του παγίου μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα. Πλεσ οι άλλεσ δαπάνεσ βελτίωςθσ 
και ςυντιρθςθσ καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου ςτθν οποία 
εμφανίηονται. Αν μία επζνδυςθ ςε ακίνθτο μετατραπεί ςε ιδιοχρθςιμοποιοφμενο τότε κατθγοριοποιείται ςτα 
ενςϊματα πάγια. 
 

2.13 Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα  
 
Το ταμείο και τα χρθματικά διακζςιμα είναι περιουςιακά ςτοιχεία μειωμζνου κινδφνου και εμπεριζχουν υπόλοιπα με 
λθκτότθτα μικρότερθ των τριϊν μθνϊν από τθν πρϊτθ θμζρα ζκδοςισ τουσ όπωσ μετρθτά και χρθματικά διακζςιμα 
ςε Τράπεηεσ. Στθν κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ οι υπεραναλιψεισ παρουςιάηονται ωσ μζροσ των βραχυπρόκεςμων 
δανείων. 
 

2.14 Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ  
 
Στα λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ταξινομοφνται περιουςιακά ςτοιχεία που ανακτικθκαν από πελάτεσ, ςτουσ οποίουσ, 
τα πάγια αυτά είχαν ςτο παρελκόν μιςκωκεί με ςυμβάςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, εξαιτίασ αδυναμίασ των 
πελατϊν τθσ να εξοφλιςουν τισ οφειλζσ τουσ.  
Τα ςτοιχεία αυτά προορίηονται είτε για πϊλθςθ είτε για χρθματοδοτικι μίςκωςθ και αναγνωρίηονται τθν θμερομθνία 
ανάκτθςθσ τουσ ςτθ χαμθλότερθ αξία μεταξφ λογιςτικισ αξίασ και κακαρισ τιμισ πϊλθςθσ τουσ.  
 
Αν θ κακαρι τιμι πϊλθςισ τουσ είναι χαμθλότερθ από τθ λογιςτικι τουσ αξία, οι ηθμιζσ απομείωςθσ που προκφπτουν 
αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. 
 
Τα ανακτθμζνα περιουςιακά ςτοιχεία υπόκεινται ςε ζλεγχο απομείωςθσ ετθςίωσ κακϊσ και όταν κάποια γεγονότα 
καταδεικνφουν ότι θ λογιςτικι τουσ αξία μπορεί να μθν είναι ανακτιςιμθ. Ηθμιά απομείωςθσ αναγνωρίηεται για το 
ποςό για το οποίο θ λογιςτικι αξία υπερβαίνει τθν ανακτιςιμθ αξία του. Οι ηθμιζσ απομείωςθσ καταχωροφνται ωσ 
ζξοδα ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ όταν προκφπτουν. 
 

2.15 Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ 
 
(α) Παροχζσ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία 
 
Τα προγράμματα ςυνταξιοδότθςθσ χρθματοδοτοφνται μζςω πλθρωμϊν ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ ι  κοινωνικά 
αςφαλιςτικά ιδρφματα. 
 
Οι υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ για ςυνταξιοδότθςθ ςχετίηονται τόςο με προγράμματα κακοριςμζνων ειςφορϊν, όςο 
και με προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν.  
 
Τα προγράμματα κακοριςμζνων ειςφορϊν περιλαμβάνουν τθν καταβολι ειςφορϊν ςε Κρατικά Ταμεία (π.χ Κδρυμα 
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων) και ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, με αποτζλεςμα να μθν ανακφπτει νομικι ι τεκμαιρόμενθ 
υποχρζωςθ τθσ Εταιρείασ ςε περίπτωςθ που το Κρατικό Ταμείο ι θ αςφαλιςτικι Εταιρεία περιζλκει ςε αδυναμία 
καταβολισ των προβλεπόμενων παροχϊν ςτον αςφαλιηόμενο. Οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ που αναλογοφν ςε κάκε ζτοσ, 
περιλαμβάνονται ςτισ δαπάνεσ προςωπικοφ και επιβαρφνουν τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 
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Τα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν είναι προγράμματα ςυνταξιοδότθςθσ με βάςθ τα οποία καταβάλλεται ςτον 
εργαηόμενο παροχι ανάλογα με τα χρόνια προχπθρεςίασ, τθν θλικία και το μιςκό. Θ διαφορά με τα προγράμματα 
κακοριςμζνων ειςφορϊν είναι ότι ο εργοδότθσ φζρει ευκφνθ για τθν καταβολι των ςυμφωνθμζνων παροχϊν ςτον 
εργαηόμενο, ςε περίπτωςθ μθ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων από τα αςφαλιςτικά ταμεία – οργανιςμοφσ. 
Θ υποχρζωςθ που καταχωρείται ςτθν Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ, ςχετικά με προγράμματα κακοριςμζνων 
παροχϊν, είναι θ παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ κατά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ,  μείον τθν εφλογθ αξία των 
περιουςιακϊν ςτοιχείων του προγράμματοσ.  
 
Θ υποχρζωςθ των κακοριςμζνων παροχϊν υπολογίηεται ετθςίωσ από αναλογιςτζσ με τθν μζκοδο «προβεβλθμζνθσ 
πιςτωτικισ μονάδασ υποχρζωςθσ» (project unit credit method) 
 
Αναλογιςτικά κζρδθ και ηθμιζσ  
Τα αναλογιςτικά κζρδθ/ηθμιζσ αναγνωρίηονται απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια τθσ Εταιρείασ κατά τθν χρονικι περίοδο 
που αυτά πραγματοποιοφνται. Θ ανακφκλωςθ των εν λόγω κερδϊν / ηθμιϊν ςτα αποτελζςματα δεν είναι δυνατι. 
 
(β) Παροχζσ τερματιςμοφ τθσ απαςχόλθςθσ 
 
Οι παροχζσ τερματιςμοφ τθσ απαςχόλθςθσ πλθρϊνονται όταν οι εργαηόμενοι αποχωροφν πριν τθν θμερομθνία 
ςυνταξιοδοτιςεωσ. Θ Εταιρεία καταχωρεί αυτζσ τισ παροχζσ όταν δεςμεφεται, είτε όταν τερματίηει τθν απαςχόλθςθ 
εργαηομζνων ςφμφωνα με ζνα λεπτομερζσ πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πικανότθτα απόςυρςθσ, είτε όταν 
προςφζρει αυτζσ τισ παροχζσ ωσ κίνθτρο για εκελουςία αποχϊρθςθ. Ραροχζσ τερματιςμοφ τθσ απαςχόλθςθσ που 
οφείλονται 12 μινεσ μετά τθν θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ προεξοφλοφνται. 

 
Στθν περίπτωςθ τερματιςμοφ απαςχόλθςθσ και όπου υπάρχει αδυναμία ςτον προςδιοριςμό του αρικμοφ 
εργαηομζνων που κα κάνουν χριςθ αυτϊν των παροχϊν, δε γίνεται λογιςτικοποίθςθ αλλά γνωςτοποίθςθ αυτϊν ωσ 
ενδεχόμενθ υποχρζωςθ. 
 

2.16 Αναβαλλόμενθ φορολογία  
 
Θ αναβαλλόμενθ φορολογία προςδιορίηεται με τθν μζκοδο τθσ υποχρζωςθσ που προκφπτει από τισ προςωρινζσ 
διαφορζσ μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και τθσ φορολογικισ βάςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των 
υποχρεϊςεων.  Αναβαλλόμενθ φορολογία δε  λογίηεται εάν προκφπτει από τθν αρχικι αναγνϊριςθ ςτοιχείου 
ενεργθτικοφ ι πακθτικοφ ςε ςυναλλαγι, εκτόσ επιχειρθματικισ ςυνζνωςθσ, θ οποία όταν ζγινε θ ςυναλλαγι δεν 
επθρζαςε οφτε το λογιςτικό οφτε το φορολογικό κζρδοσ ι ηθμία. Θ αναβαλλόμενθ φορολογία επιμετρείται με τουσ 
φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που αναμζνονται να εφαρμοςτοφν ςτθν περίοδο κατά τθν οποία κα τακτοποιθκεί θ 
απαίτθςθ ι θ υποχρζωςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ (και φορολογικοφσ νόμουσ) που 
ζχουν κεςπιςτεί ι ουςιωδϊσ κεςπιςτεί, μζχρι τθν θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ. 
 
Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται ςτθν ζκταςθ που είναι πικανό να υπάρξει μελλοντικό 
φορολογθτζο κζρδοσ για τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ προςωρινισ διαφοράσ που δθμιουργεί τθν αναβαλλόμενθ 
φορολογικι απαίτθςθ. 
 

2.17 Δανειςμόσ 
 
Τα δάνεια καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ, μειωμζνα με τα τυχόν άμεςα ζξοδα για τθν πραγματοποίθςθ 
τθσ ςυναλλαγισ. Μεταγενζςτερα αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ βάςει τθσ μεκόδου του πραγματικοφ 
επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξφ του ειςπραχκζντοσ ποςοφ (κακαρό από ςχετικά ζξοδα) και τθσ αξίασ εξόφλθςθσ 
αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ κατά τθν διάρκεια του δανειςμοφ βάςει τθσ μεκόδου του 
πραγματικοφ επιτοκίου.  
 
Τα δάνεια ταξινομοφνται ωσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ εκτόσ εάν θ Εταιρεία ζχει το δικαίωμα να αναβάλει τθν 
εξόφλθςθ τθσ υποχρζωςθσ για τουλάχιςτον 12 μινεσ από τθν θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ. 
 

2.18 Μετοχικό κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τισ κοινζσ μετοχζσ τθσ Εταιρείασ. Οι κοινζσ μετοχζσ περιλαμβάνονται ςτα ίδια 
κεφάλαια. Άμεςα ζξοδα (κακαρά από φόρουσ) που πραγματοποιικθκαν για τθν ζκδοςθ μετοχϊν εμφανίηονται ςε 
μείωςθ του προϊόντοσ τθσ ζκδοςθσ, ςτθν διαφορά υπζρ το άρτιο.  
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2.19 Διανομι μεριςμάτων 
 
Τα πλθρωτζα μερίςματα απεικονίηονται ωσ υποχρζωςθ κατά τον χρόνο ζγκριςισ τουσ από τθ Γενικι Συνζλευςθ των 
μετόχων. Το πρϊτο μζριςμα αναγνωρίηεται με τθν πλθρωμι του. 
 

2.20 τρογγυλοποιιςεισ 
 

Διαφορζσ που παρουςιάηονται μεταξφ των ποςϊν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ και των αντίςτοιχων ποςϊν ςτισ 
ςθμειϊςεισ οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 
 

33..  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΘΘ  ΧΧΡΡΘΘΜΜΑΑΣΣΟΟΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΙΙΝΝΔΔΤΤΝΝΩΩΝΝ  
 
Παράγοντεσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου 
 
Θ Εταιρεία εκτίκεται ςε χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ όπωσ κινδφνουσ αγοράσ (μεταβολζσ ςε ςυναλλαγματικζσ 
ιςοτιμίεσ, επιτόκια, τιμζσ αγοράσ και κτθματαγοράσ), πιςτωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευςτότθτασ. Το γενικό 
πρόγραμμα διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Εταιρείασ εςτιάηεται ςτθ μθ προβλεψιμότθτα των χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν 
και επιδιϊκει να ελαχιςτοποιιςει τθν ενδεχόμενθ αρνθτικι επίδραςθ τθσ μεταβλθτότθτασ των χρθματοπιςτωτικϊν 
αγορϊν ςτθ χρθματοοικονομικι απόδοςθ τθσ Εταιρείασ. Ο κφριοσ όγκοσ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν 
ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ αφορά απαιτιςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ, ενϊ ο κφριοσ όγκοσ των υποχρεϊςεων 
αφορά βραχυπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο τραπεηικό δανειςμό.  
 
Θ διαχείριςθ κινδφνων, θ οποία λειτουργεί με ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ που ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο, διεκπεραιϊνεται από τον Risk Officer, ο οποίοσ ςφμφωνα και με το οργανόγραμμα τθσ Εταιρείασ 
αναφζρεται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν 
Υπθρεςιϊν και τθν Υπθρεςία Εμπλοκϊν.  Το Διοικθτικό Συμβοφλιο παρζχει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ για τθν γενικι 
διαχείριςθ του κινδφνου κακϊσ και ειδικζσ οδθγίεσ για τθν διαχείριςθ ςυγκεκριμζνων κινδφνων όπωσ ο 
ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ, ο κίνδυνοσ επιτοκίου και ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ.   
 
3.1  Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 
 
Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ που αναλαμβάνει θ Εταιρεία απορρζει από τθν πικανότθτα μθ ειςπράξεωσ του ςυνόλου των 
μιςκωμάτων από τουσ μιςκωτζσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ αποπλθρωμισ των ςυμβάςεων. Θ ζκκεςθ ςτον πιςτωτικό 
κίνδυνο εξετάηεται μζςα από τθν ςυνεχι ανάλυςθ των ιδθ υφιςταμζνων και υποψιφιων μιςκωτϊν να 
ανταποκρικοφν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ. Θ διαχείριςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου περιλαμβάνει επίςθσ τθν λιψθ 
καλυμμάτων και εγγυιςεων (εταιρικϊν ι προςωπικϊν) από τουσ μιςκωτζσ.  
 
Θ  Εταιρεία αποδίδει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν κατάλλθλθ διαχείριςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου, επομζνωσ οι μιςκωτζσ 
τθσ υπόκεινται εξ αρχισ ςε διαδικαςίεσ πιςτολθπτικισ αξιολογιςεωσ. Οι μζκοδοι αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ 
ικανότθτασ των μιςκωτϊν, διαφοροποιοφνται ανάλογα με το μζγεκοσ τουσ. Δθλαδι για τισ μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ 
θ εκτίμθςθ βαςίηεται περιςςότερο ςτα οικονομικά ςτοιχεία και ςτθν ανάλυςθ του κλάδου που δραςτθριοποιοφνται, 
ενϊ για τισ μικρότερεσ επιχειριςεισ δίνεται ζμφαςθ ςτα  ποιοτικά χαρακτθριςτικά τουσ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ 
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των αντιςυμβαλλομζνων και των πιςτωτικϊν ανοιγμάτων ςε ςυνδυαςμό με τα αντίςτοιχα 
εγκεκριμζνα όρια, γίνεται ςε ςυςτθματικι βάςθ. Λόγω του μεγάλου όγκου και τθσ διαςποράσ τθσ πελατειακισ βάςθσ 
τθσ Εταιρείασ, ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ αναφορικά με τισ απαιτιςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ είναι 
περιοριςμζνοσ. 
 
3.1.1  Μζτρθςθ πιςτωτικοφ κινδφνου 
 
Κεντρικι κζςθ ςτο πλαίςιο διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Εταιρείασ κατζχει θ αξιόπιςτθ μζτρθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου. 
Θ διαρκισ ανάπτυξθ υποδομϊν, ςυςτθμάτων και μεκοδολογιϊν για τθν ποςοτικοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ του 
πιςτωτικοφ κινδφνου αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν ζγκαιρθ και αποτελεςματικι υποςτιριξθ τθσ Διοίκθςθσ 
και των επιχειρθματικϊν μονάδων ςχετικά με τθ λιψθ αποφάςεων, τον κακοριςμό πολιτικϊν και τθν εκπλιρωςθ των 
εποπτικϊν απαιτιςεων. 
α) Απαιτιςεισ Χρθματοδοτικϊν Μιςκϊςεων 
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Για τθ μζτρθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου που ενζχεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ ςε επίπεδο αντιςυμβαλλομζνου: 
(i) αξιολογείται ςυςτθματικά θ πιςτολθπτικι ικανότθτα του πελάτθ και εκτιμάται το ενδεχόμενο ακζτθςθσ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, (ii) παρακολουκείται το φψοσ τθσ τρζχουςασ ζκκεςθσ τθσ Εταιρείασ ςτον πιςτωτικό 
κίνδυνο που προκφπτει από το άνοιγμα και (iii) εκτιμάται με βάςθ τα υφιςτάμενα καλφμματα και εξαςφαλίςεισ το 
πικανό ποςοςτό ανάκτθςθσ το οποίο ενδζχεται να ειςπράξει θ Εταιρεία ςτθν περίπτωςθ που ο πιςτοφχοσ ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του. Και οι τρεισ αυτζσ ςυνιςτϊςεσ μζτρθςθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου είναι ενςωματωμζνεσ ςτισ 
κακθμερινζσ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ. 
 
(i) υςτθματικι αξιολόγθςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ πελατϊν και εκτίμθςθ ενδεχόμενθσ ακζτθςθσ των 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων 
 
Θ Εταιρεία αξιολογεί τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα των αντιςυμβαλλομζνων και εκτιμά το ενδεχόμενο ακζτθςθσ των 
ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων χρθςιμοποιϊντασ υποδείγματα πιςτολθπτικϊν διαβακμίςεων (ratings) 
προςαρμοςμζνα ςτισ κατθγορίεσ και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των αντιςυμβαλλομζνων. Τα υποδείγματα αυτά 
ζχουν αναπτυχκεί εςωτερικά και ςυνδυάηουν τθ χρθματοοικονομικι και ςτατιςτικι ανάλυςθ με τθν κρίςθ των 
αρμόδιων ςτελεχϊν, ενϊ υποβάλλονται ςε αξιολόγθςθ όπου είναι εφικτό, μζςω τθσ αντιπαραβολισ τουσ με 
εξωτερικά διακζςιμθ πλθροφόρθςθ. 
Βάςει πολιτικισ, θ διαβάκμιςθ για κάκε πιςτοφχο εφαρμόηεται κατά τον κακοριςμό των πιςτοδοτικϊν ορίων και 
ανανεϊνεται ςυςτθματικά ςε ετιςια βάςθ. Επικαιροποίθςθ των διαβακμίςεων γίνεται ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ 
όπου προκφπτουν νζεσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ μποροφν να διαφοροποιιςουν ςθμαντικά τον ενεχόμενο πιςτωτικό 
κίνδυνο. Θ Εταιρεία επικυρϊνει τακτικά τθν προβλεπτικι ικανότθτα των υποδειγμάτων πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ 
που χρθςιμοποιοφνται, εξαςφαλίηοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα ορκισ απεικόνιςθσ του ενεχόμενου πιςτωτικοφ κινδφνου 
και επιτρζποντασ τθν ζγκαιρθ ανάλθψθ ενεργειϊν για τθν αντιμετϊπιςθ πικανϊν προβλθμάτων. 
 
(ii) Παρακολοφκθςθ φψουσ τρζχουςασ ζκκεςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου 
 
Το φψοσ τθσ ζκκεςθσ τθσ Εταιρείασ ςτον πιςτωτικό κίνδυνο προςμετρείται, ςτθν περίπτωςθ των απαιτιςεων, με βάςθ 
τθν ονομαςτικι τουσ αξία. 
 
(iii) Ποςοςτό ανάκτθςθσ με βάςθ τα υφιςτάμενα καλφμματα και εξαςφαλίςεισ 
 
Ραράλλθλα με τθν αξιολόγθςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των αντιςυμβαλλομζνων, θ Εταιρεία εκτιμά κατά τον 
κακοριςμό/ ανανζωςθ των πιςτοδοτικϊν ορίων και το ποςοςτό ανάκτθςθσ ςε ςχζςθ με το άνοιγμα (recovery rate) 
ςτθν περίπτωςθ που οι πιςτοφχοι αδυνατοφν να εκπλθρϊςουν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Θ εκτίμθςθ αυτι 
πραγματοποιείται με βάςθ το είδοσ τθσ πιςτοδότθςθσ και τθν φπαρξθ ι όχι ςυνδεδεμζνων καλυμμάτων και 
εξαςφαλίςεων. Να ςθμειωκεί ότι θ Εταιρεία λόγω του αντικειμζνου τθσ ζχει ςε κάκε πιςτοδοτικό άνοιγμα 
πρωταρχικι εξαςφάλιςθ τθν κατοχι του πάγιου εξοπλιςμοφ που χρθματοδοτεί.  Σε γενικζσ γραμμζσ, όςο χειρότερθ 
είναι θ πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ ενόσ πιςτοφχου, τόςο μεγαλφτερο είναι το ενδεχόμενο ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων 
του προσ τθν Εταιρεία και επομζνωσ τόςο ιςχυρότερα κα πρζπει να είναι τα απαιτοφμενα καλφμματα και οι 
εξαςφαλίςεισ προκειμζνου το ποςοςτό ανάκτθςθσ να είναι όςο το δυνατόν μεγαλφτερο. 
 
(β) Αςκιςεισ Προςομοίωςθσ Καταςτάςεων Κρίςθσ 
Οι αςκιςεισ προςομοίωςθσ καταςτάςεων κρίςθσ αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μζτρθςθσ και 
ποςοτικοποίθςθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου ςτθν Εταιρεία, παρζχοντασ εκτιμιςεισ του μεγζκουσ των οικονομικϊν 
απωλειϊν που κα μποροφςαν να προκλθκοφν κάτω από το ενδεχόμενο ακραίων χρθματοπιςτωτικϊν ςυνκθκϊν. Οι 
αςκιςεισ πραγματοποιοφνται από τθ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Κινδφνων του Ομίλου τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ και 
χρθςιμοποιοφν κατά κφριο λόγο τθν τεχνικι ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ.  
 
3.1.2 Σεχνικζσ μείωςθσ κινδφνου 
 
Θ Εταιρεία λαμβάνει καλφμματα ι/και εξαςφαλίςεισ ζναντι των πιςτοδοτιςεων τθσ ςε πελάτεσ, μειϊνοντασ τον 
ςυνολικό πιςτωτικό κίνδυνο και διαςφαλίηοντασ τθν ζγκαιρθ αποπλθρωμι των απαιτιςεων τθσ. Για το ςκοπό αυτό 
ζχει προςδιορίςει και ενςωματϊςει ςτθν πιςτωτικι τθσ πολιτικι, κατθγορίεσ αποδεκτϊν καλυμμάτων και 
εξαςφαλίςεων, οι κυριότερεσ από τισ οποίεσ είναι οι ακόλουκεσ: 
 
- Ενζχυρα επί κατακζςεων 
- Εγγυθτικζσ επιςτολζσ τραπεηϊν 
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- Ενζχυρα επί μεριδίων μετοχικϊν ι μεικτϊν Α/Κ, μετοχϊν, ι ομολόγων 
- Ενζχυρα επί επιταγϊν 
- Ρροςθμειϊςεισ ακινιτων 
 
Σθμειϊνεται ότι θ κυριότερθ εξαςφάλιςθ τθσ Εταιρείασ είναι το ίδιο το χρθματοδοτοφμενο πάγιο, του οποίου θ 
κυριότθτα παρακρατείται ζωσ ότου ο πελάτθσ εξοφλιςει όλεσ του τισ υποχρεϊςεισ προσ τθν Εταιρεία.  
Θ αποτίμθςθ των ςυνδεδεμζνων καλυμμάτων ι/και εξαςφαλίςεων πραγματοποιείται αρχικά κατά τθν ςτιγμι τθσ 
ζγκριςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ του πελάτθ με βάςθ τθν τρζχουςα ι τθν εφλογθ αξία τουσ, και επανεκτιμάται ςε τακτά 
χρονικά διαςτιματα.  
 
3.1.3  Πολιτικι απομείωςθσ και ςχθματιςμοφ προβλζψεων 
 
Θ Εταιρεία εξετάηει ςυςτθματικά αν υπάρχουν βάςιμεσ και αντικειμενικζσ ενδείξεισ ότι μία απαίτθςθ ζχει υποςτεί 
απομείωςθ τθσ αξίασ τθσ. Για το ςκοπό αυτό διενεργεί ςε κάκε θμερομθνία ςφνταξθσ οικονομικϊν καταςτάςεων, 
ζλεγχο απομείωςθσ τθσ αξίασ των απαιτιςεϊν τθσ (impairment test) ςφμφωνα με τισ γενικζσ αρχζσ και τθ 
μεκοδολογία που περιγράφονται ςτα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα, και ειδικότερα ςτο ΔΛΡ 39, και ςχθματίηει τισ 
ανάλογεσ προβλζψεισ. 
 
Μία απαίτθςθ ζχει υποςτεί απομείωςθ όταν θ λογιςτικι τθσ αξία είναι μεγαλφτερθ από το αναμενόμενο ανακτιςιμο 
ποςό τθσ. Το ανακτιςιμο ποςό προςδιορίηεται από το ςφνολο τθσ παροφςασ αξίασ των ειςπράξεων και τθσ παροφςασ 
αξίασ από τθν ρευςτοποίθςθ τυχόν καλυμμάτων ι εξαςφαλίςεων ςε περίπτωςθ αδυναμίασ του πιςτοφχου να 
αποπλθρϊςει τθν ςφμβαςθ. Πταν υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ Εταιρεία δεν κα μπορζςει να ειςπράξει όλα τα 
οφειλόμενα ποςά ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ μιασ απαίτθςθσ, ςχθματίηεται πρόβλεψθ για τθν απομείωςθ 
τθσ αξίασ τθσ απαίτθςθσ. Το ποςό τθσ πρόβλεψθσ είναι θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και του ανακτιςιμου 
ποςοφ τθσ απαίτθςθσ. 
 
Θ εκτίμθςθ φπαρξθσ απομείωςθσ και ο ςχθματιςμόσ προβλζψεων διενεργείται εξατομικευμζνα ςε επίπεδο ςφμβαςθσ 
που θ Εταιρεία κεωρεί ςθμαντικζσ. Αν ςε μεταγενζςτερθ περίοδο το ποςό τθσ ςχθματιηόμενθσ πρόβλεψθσ μειωκεί 
και θ μείωςθ ςχετίηεται με αντικειμενικά γεγονότα που ςυνζβθςαν μετά το ςχθματιςμό τθσ πρόβλεψθσ, όπωσ για 
παράδειγμα βελτίωςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ του πιςτοφχου, τότε θ πρόβλεψθ μειϊνεται και θ διαφορά 
καταχωρείται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. 
 
Διαγραφζσ 
 
Θ Εταιρεία αφοφ ζχει εξαντλιςει τισ δικαςτικζσ και λοιπζσ διαδικαςίεσ για τθν είςπραξθ των απαιτιςεων τθσ και 
βάςιμα εκτιμά ότι αυτζσ είναι ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ, προβαίνει ςε διαγραφζσ επιςφαλϊν απαιτιςεων ζναντι των 
ςχετικϊν προβλζψεων που ζχουν λθφκεί για τθν απομείωςθ τθσ αξίασ τουσ, μετά από απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ. 
 

3.1.4  Μζγιςτθ ζκκεςθ πιςτωτικοφ κινδφνου πριν τον υπολογιςμό των εξαςφαλίςεων  
 
Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τθν μζγιςτθ ζκκεςθ πιςτωτικοφ κινδφνου τθσ Εταιρείασ τθν 31/12/2014 και 
31/12/2013, χωρίσ να ςυνυπολογίηονται τα καλφμματα. Για τα εντόσ τθσ κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ ςτοιχεία, τα 
πιςτωτικά ανοίγματα είναι βαςιςμζνα ςτθ λογιςτικι τουσ αξία όπωσ εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ Οικονομικισ 
Θζςθσ. 

 
 Μζγιςτθ Ζκκεςθ 

   Ζκκεςθ πιςτωτικοφ κινδφνου ςτοιχείων εντόσ τθσ κατάςταςθσ Οικονομικισ 
Θζςθσ    31 Δεκεμβρίου 2014 

 
   31 Δεκεμβρίου 2013 

   Δάνεια προσ επιχειριςεισ      

  - Μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ 623.013   668.541 

  - Μεγάλεσ επιχειριςεισ 317.629  345.956 

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 91.549   99.659 
Ζκκεςθ πιςτωτικοφ κινδφνου ςτοιχείων εκτόσ τθσ κατάςταςθσ Οικονομικισ 
Θζςθσ  

  
 

 Αχρθςιμοποίθτα πιςτωτικά όρια 27.206   33.721 

Κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 1.059.397   1.147.877 
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Το ποςό των αχρθςιμοποίθτων πιςτωτικϊν ορίων περιλαμβάνει  μόνο πιςτωτικά όρια που μποροφν να ακυρωκοφν 
άνευ όρων και ανά πάςα ςτιγμι χωρίσ προειδοποίθςθ ι που προβλζπουν αυτόματθ ακφρωςθ ςτθν περίπτωςθ τθσ 
χειροτζρευςθσ τθσ φερεγγυότθτασ του πιςτοφχου (uncommitted).  
 
 

3.1.5  Δάνεια και Απαιτιςεισ 
 
Τα δάνεια και οι απαιτιςεισ προσ επιχειριςεισ ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 
 

 31 Δεκεμβρίου 2014  31 Δεκεμβρίου 2013 

 
Δάνεια και απαιτιςεισ προσ 

επιχειριςεισ  
Δάνεια και απαιτιςεισ προσ 

επιχειριςεισ 

Δάνεια χωρίσ απομείωςθ αξίασ 263.805  212.283 

Δάνεια και απαιτιςεισ ςε κακυςτζρθςθ χωρίσ απομείωςθ αξίασ 259.190  469.169 

Δάνεια και απαιτιςεισ με απομείωςθ αξίασ 417.647  333.045 

Προ προβλζψεων 940.642  1.014.497 

Μείον: προβλζψεισ για απομείωςθ αξίασ  222.240  140.534 

Μετά προβλζψεων 718.402  873.963 
 
 

α) Δάνεια χωρίσ απομείωςθ αξίασ: 
 
Απαιτιςεισ προσ επιχειριςεισ 
 

31 Δεκεμβρίου 2014     

Διαβακμίςεισ Μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ  Μεγάλεσ επιχειριςεισ 

φνολο δανείων και 
απαιτιςεων  προσ 

επιχειριςεισ 

Ικανοποιθτικισ διαβάκμιςθσ 109.897  102.151 212.048 

Ειδικισ αναφοράσ 32.759  18.998 51.757 

φνολο 142.656  121.149 263.805 

     

31 Δεκεμβρίου 2013     

Διαβακμίςεισ Μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ  Μεγάλεσ επιχειριςεισ 

φνολο δανείων και 
απαιτιςεων  προσ 

επιχειριςεισ 

Ικανοποιθτικισ διαβάκμιςθσ 65.110  94.156 159.266 

Ειδικισ αναφοράσ 30.919  22.097 53.017  

φνολο 96.029   116.253 212.283 

 
 

β) Απαιτιςεισ ςε κακυςτζρθςθ χωρίσ απομείωςθ αξίασ: 

    

31 Δεκεμβρίου 2014 Δάνεια προσ επιχειριςεισ  

Διαβακμίςεισ Μικρομεςαίεσ 
επιχειριςεισ Μεγάλεσ επιχειριςεισ 

φνολο δανείων και 
απαιτιςεων  προσ 

επιχειριςεισ 

Σε κακυςτζρθςθ 1-90 θμζρεσ 208.186 44.160 252.346 

Σε κακυςτζρθςθ 91-180  θμζρεσ - - - 

Σε κακυςτζρθςθ >180  θμζρεσ 4.779 2.065 6.844 

φνολο 212.965 46.225 259.190 

 
ΕΤΛΟΓΘ ΑΞΙΑ ΕΞΑΦΑΛΙΕΩΝ 199.023 

 
38.199 

 
237.222 

 

Θ εφλογθ αξία εμπράγματων εξαςφαλίςεων αφορά κυρίωσ τθν αξία των εκμιςκωμζνων παγίων, θ κυριότθτα των 
οποίων ανικει ςτθν Εταιρεία ζωσ ότου ο πελάτθσ εξοφλιςει πλιρωσ τισ υποχρεϊςεισ του προσ τθν Εταιρεία. 
Επιπλζον, ςυμπεριλαμβάνονται και άλλεσ εξαςφαλίςεισ όπωσ ενεχυριάςεισ κατακζςεων και μετοχϊν κακϊσ και 
πρϊτεσ προςθμειϊςεισ επί ακινιτων. Για τισ περιπτϊςεισ όπου θ αξία του εκμιςκωμζνου παγίου ξεπερνά το ποςό 
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κάλυψθσ του απαιτθτοφ υπολοίπου, ωσ εφλογθ αξία των απαιτιςεων λαμβάνεται υπόψθ θ αξία των εκμιςκωμζνων 
παγίων μόνο μζχρι το ποςό κάλυψθσ του υπολοίπου. 
Εντόσ του 2014 ρυκμίςκθκαν απαιτιςεισ €  85.741 ζναντι € 280.004 το 2013. Σφμφωνα με τθν πολιτικι τθσ Εταιρείασ, 
οι απαιτιςεισ αυτζσ εμφανίηονται ςτθν κατθγορία  κακυςτζρθςθσ 1-90 θμζρεσ. 

 
31 Δεκεμβρίου 2013 Δάνεια προσ επιχειριςεισ  

Διαβακμίςεισ 
Μικρομεςαίεσ 
επιχειριςεισ Μεγάλεσ επιχειριςεισ 

φνολο δανείων και 
απαιτιςεων  προσ 

επιχειριςεισ 

Σε κακυςτζρθςθ 1-90 θμζρεσ 273.156 74.403 347.559 

Σε κακυςτζρθςθ 91-180  θμζρεσ 39.454 1.547 41.001 

Σε κακυςτζρθςθ >180  θμζρεσ 77.237 3.372 80.609 

φνολο 389.847  79.322 469.169 

 
ΕΤΛΟΓΘ ΑΞΙΑ ΕΞΑΦΑΛΙΕΩΝ          333.117                                                       

 
67.837 

 
400.954 

 
   

γ) Απαιτιςεισ ςε κακυςτζρθςθ με απομείωςθ αξίασ:     
  
       

31 Δεκεμβρίου 2014 Δάνεια προσ επιχειριςεισ  

  

Μικρομεςαίεσ 
επιχειριςεισ 

 
Μεγάλεσ επιχειριςεισ 

 

φνολο δανείων και 
απαιτιςεων  προσ 

επιχειριςεισ 
 

Απαιτιςεισ με απομείωςθ αξίασ 267.392 150.255 417.647 

 
ΕΤΛΟΓΘ ΑΞΙΑ ΕΞΑΦΑΛΙΕΩΝ 211.130 107.793 318.923 

  

  

31 Δεκεμβρίου 2013 Δάνεια προσ επιχειριςεισ 

  

Μικρομεςαίεσ 
επιχειριςεισ 

 
Μεγάλεσ Επιχειριςεισ 

 

φνολο δανείων και 
απαιτιςεων προσ 

επιχειριςεισ 
 

Απαιτιςεισ με απομείωςθ αξίασ 182.665 150.380 333.045 
    

 
ΕΤΛΟΓΘ ΑΞΙΑ ΕΞΑΦΑΛΙΕΩΝ 105.871 107.946 213.817 

 
Οι απαιτιςεισ καλφπτονται από εκμιςκωμζνα πάγια των οποίων θ εφλογθ αξία κατά τθν 31.12.2014 και 31.12.2013 
καλφπτει το υπόλοιπο  των απομειωμζνων απαιτιςεων. 

 
3.1.6 Επανάκτθςθ καλυμμάτων 
 
Κατά τθν διάρκεια εκάςτθσ χριςθσ  θ Εταιρεία ανζκτθςε εκμιςκωμζνα πάγια λόγω αδυναμίασ των πελατϊν τθσ να 
εξοφλιςουν τισ οφειλζσ τουσ. 
 
 

Κατθγορία ςτοιχείων ενεργθτικοφ 31/12/2014 31/12/2013 

Ακίνθτα  20.883 32.546 

Λοιπά πάγια 627 2.103 

φνολο 21.510 34.649 

 
 

  Διακζςεισ ςτοιχείων ενεργθτικοφ  
        
 31 Δεκεμβρίου 2014                        Αξία αποκεμάτων           Κακαρι αξία διάκεςθσ  Κζρδθ/(Ηθμιζσ) 
 
  Ακίνθτα                    50.763                                    50.763                                         - 
  Λοιπά πάγια                           7.595                     7.438             (157) 
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31 Δεκεμβρίου 2013                        Αξία αποκεμάτων       Κακαρι αξία διάκεςθσ   Κζρδθ/(Ηθμιζσ) 
 
  Ακίνθτα                     16.807                                    16.807                                         - 
  Λοιπά πάγια                                                 5.803                                      5.404                                      (398) 

 
 

Θ διάκεςθ ακινιτων κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ 2014 αφορά πάγια περιουςιακά ςτοιχεία που μεταφζρκθκαν ςτθν 
κατθγορία των επενδυτικϊν ακινιτων  ποςοφ € 52.030 (2013: € 20.197) (βλζπε ςθμ.15 «Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ») 
και πάγια περιουςιακά ςτοιχεία ποςοφ € 660 χιλ (2013: € 3.097) τα οποία μεταφζρκθκαν από τα «Λοιπά ςτοιχεία 
ενεργθτικοφ» ςτα εκμιςκωμζνα ακίνθτα κακϊσ υπογράφθκε για αυτά Σφμβαςθ Χρθματοδοτικισ Μίςκωςθσ.  Οι 
ανακτιςεισ εκμιςκωμζνων παγίων ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ γραμμι τθσ κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ "Λοιπά 
ςτοιχεία Ενεργθτικοφ" (Βλζπε ςθμείωςθ 15, Λοιπά Στοιχεία Ενεργθτικοφ). 
 

3.1.7 υγκζντρωςθ κινδφνου χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ με ζκκεςθ ςε πιςτωτικό κίνδυνο 
 
Σομείσ Δραςτθριότθτασ 
 
Με εξαίρεςθ τισ απαιτιςεισ μιςκωμάτων τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και το ςφνολο των υποχρεϊςεων δεν είναι 
δυνατό να κατανεμθκοφν ανά τομζα. Ο παρακάτω πίνακασ αναλφει τθν κφρια ζκκεςθ ςε πιςτωτικό κίνδυνο τθσ 
Εταιρείασ ςε λογιςτικζσ αξίεσ, κατθγοριοποιθμζνθ ανά τομζα δραςτθριότθτασ. 
 

Επιχειρθματικόσ Σομζασ             31/12/2014            31/12/2013 

Ακίνθτα  
662.411 733.208 

Επιβατικά αυτοκίνθτα  
2.974 2.983 

Φορτθγά αυτοκίνθτα και λοιπά μεταφορικά μζςα  
22.243 26.388 

Μθχανιματα  
39.571 31.752 

Θ/Υ, θλεκτρονικά ςυγκροτιματα, ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ  
55.172 75.933 

  
782.371 870.264 

Ρλζον υπολοίπου πελατϊν, προκαταβολϊν και μεταχρονολογθμζνων επιταγϊν   
158.271 144.233 

  
940.642 1.014.497 

 
3.2 Κίνδυνοσ Αγοράσ 
 
Ο κίνδυνοσ αγοράσ αφορά τθν πικανότθτα απωλειϊν λόγω μεταβολισ ςτο επίπεδο ι ςτθ μεταβλθτότθτα των τιμϊν 
αγοράσ, όπωσ είναι οι τιμζσ μετοχϊν, επιτοκίων ι ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν. 
 
Θ Εταιρεία δεν ζχει ςτθν κατοχι τθσ τίτλουσ μετοχϊν, ωσ εκ τοφτου δεν υπόκειται ςε ςχετιηόμενο με μετοχζσ κίνδυνο. 
Επιπλζον θ Εταιρεία δεν είναι εκτεκειμζνθ ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο λόγω πλιρουσ ςφνδεςθσ των υποχρεϊςεϊν 
τθσ ςε ξζνο νόμιςμα με αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ ςε ξζνο νόμιςμα. Σχετικά βλζπε τθν παράγραφο 3.3 Κίνδυνοσ 
Συναλλάγματοσ. Τζλοσ θ Εταιρεία δεν υπόκειται ςε επιτοκιακό κίνδυνο λόγω πλιρουσ ςφνδεςθσ των δανειακϊν 
υποχρεϊςεϊν τθσ με αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ από πελάτεσ. Σχετικά βλζπε τθν παράγραφο 3.4 Κίνδυνοσ Επιτοκίου.  
 
3.3 Κίνδυνοσ υναλλάγματοσ 
 
Θ Εταιρεία δραςτθριοποιείται αποκλειςτικά ςτθν Ελλάδα και ςυνεπϊσ το μεγαλφτερο μζροσ των ςυναλλαγϊν τθσ 
διεξάγεται ςε Ευρϊ. Για τισ ςυναλλαγζσ που πραγματοποιοφνται ςε ξζνο νόμιςμα θ Εταιρεία αντιςτακμίηει πλιρωσ 
τον κίνδυνο, ςυνδζοντασ κάκε απαίτθςθ ςε ξζνο νόμιςμα με αντίςτοιχθ υποχρζωςθ ςτο ίδιο νόμιςμα. 
 Θ Εταιρεία κατά πάγια τακτικι, δεν προαγοράηει ςυνάλλαγμα και δεν ςυνάπτει ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ 
ςυναλλάγματοσ με εξωτερικοφσ αντιςυμβαλλόμενουσ 
 
Σαν αποτζλεςμα των παραπάνω θ Εταιρεία δεν εκτίκεται ςτισ επιδράςεισ τθσ μεταβολισ των ιςοτιμιϊν των διαφόρων 
νομιςμάτων ςτθν  χρθματοοικονομικι τθσ κζςθ και τισ ταμειακζσ τθσ ροζσ. 
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3.4 Κίνδυνοσ Επιτοκίου 
 
O επιτοκιακόσ κίνδυνοσ ορίηεται ωσ ο κίνδυνοσ μίασ αρνθτικισ επίπτωςθσ ςτθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ, 
εξαιτίασ τθσ ζκκεςισ τθσ ςε μεταβολζσ ςτισ αγορζσ επιτοκίων. H αρνθτικι επίπτωςθ ςτθν κακαρι τρζχουςα αξία όλων 
των ζντοκων ςτοιχείων τθσ κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ τθσ Ρειραιϊσ Leasing Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ, ζναντι 
παράλλθλθσ ανόδου των καμπυλϊν επιτοκίων κατά 100 μονάδεσ βάςθσ, εκτιμάται για το τζλοσ του 2014 ςε € -503,11 
χιλ (2013 : -567 χιλ.). 
 
3.5 Κίνδυνοσ Ρευςτότθτασ 
 
Θ Εταιρεία αναγνωρίηει ότι θ αποτελεςματικι διαχείριςθ του Κινδφνου ευςτότθτασ ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν 
ικανότθτα εκπλιρωςθσ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων, χωρίσ τον κίνδυνο να προκφψουν ςθμαντικζσ 
οικονομικζσ απϊλειεσ. 
 
Ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ διατθρείται ςε χαμθλά επίπεδα, μζςω τθσ διατιρθςθσ  επαρκϊν πιςτωτικϊν ορίων. 
Γενικότερα, θ παρακολοφκθςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ επικεντρϊνεται ςτθν ιςοςκζλιςθ των ταμειακϊν ειςροϊν 
και εκροϊν ςε χρονικζσ περιόδουσ, ϊςτε κάτω από φυςιολογικζσ ςυνκικεσ, θ Εταιρεία να ζχει τθν δυνατότθτα να 
ανταποκρικεί ςτισ ταμειακζσ τθσ υποχρεϊςεισ.  
 
Τα ποςά που εμφανίηονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ είναι αυτά που προκφπτουν από τισ μθ προεξοφλθμζνεσ 
ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ-απαιτιςεισ. 
 

Κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 
Ζωσ 1 μινα 1 – 3   μινεσ 

3 - 12   
μινεσ 1 - 5 ζτθ Πάνω από 5 ζτθ φνολο 

Ρευςτότθτα υποχρεϊςεων       

Υποχρεϊςεισ προσ πιςτωτικά ιδρφματα 577 5.905 8.741 809.224 5.892 830.339 
Υποχρεϊςεισ προσ  προμθκευτζσ και 
λοιπζσ υποχρεϊςεισ 99 555 14.998 8.154 82 23.888 

υνολικζσ υποχρεϊςεισ  (αναμενόμενεσ 
θμερομθνίεσ λιξθσ) 676 6.460 23.739 817.378 5.974 854.227 

       

Κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 
Ζωσ 1 μινα 1 – 3   μινεσ 

3 - 12   
μινεσ 1 - 5 ζτθ Πάνω από 5 ζτθ φνολο 

Ρευςτότθτα υποχρεϊςεων       

Υποχρεϊςεισ προσ πιςτωτικά ιδρφματα 475 8.192 132.169 825.639 5.950 972.425 
Υποχρεϊςεισ προσ  προμθκευτζσ και 
λοιπζσ υποχρεϊςεισ 290 2.221 14.236 467 94 17.308 

υνολικζσ υποχρεϊςεισ  (αναμενόμενεσ 
θμερομθνίεσ λιξθσ) 765 10.413 146.405 826.106 6.044 989.733 

       
       

3.6 Κεφαλαιακι Επάρκεια 
 
Θ κεφαλαιακι επάρκεια τθσ Εταιρείασ παρακολουκείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και ςτα πλαίςια του ομίλου τθσ 
Τράπεηασ Ρειραιϊσ, υποβάλλεται ςε τριμθνιαία βάςθ ςτθν εποπτεφουςα αρχι, τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 
 
Οι βαςικοί ςτόχοι τθσ Εταιρείασ που ορίηουν τθν διαχείριςθ των εποπτικϊν κεφαλαίων είναι: 
 
• Θ ςυμμόρφωςθ με τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ ορίηονται από τισ εποπτικζσ αρχζσ τθσ χϊρασ ςτθν οποία  
δραςτθριοποιείται. 
• Θ διαφφλαξθ τθσ δυνατότθτασ τθσ Εταιρείασ να ςυνεχίςει απρόςκοπτα τισ δραςτθριότθτζσ τθσ, ζτςι ϊςτε να 
προςφζρει αποδόςεισ και οφζλθ ςτουσ μετόχουσ τθσ. 
• Θ διατιρθςθ μίασ ιςχυρισ και ςτακερισ κεφαλαιακισ βάςθσ, θ οποία να υποςτθρίηει τα επιχειρθματικά ςχζδια τθσ 
Διοίκθςισ τθσ. 
 
Τα εποπτικά κεφάλαια τθσ Εταιρείασ, όπωσ ορίηονται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, διακρίνονται ςε Βαςικά ςτοιχεία 
(Tier I) και Συμπλθρωματικά ςτοιχεία (Tier II). Για να υπολογιςτοφν τα εποπτικά κεφάλαια, τα ίδια κεφάλαια 
υπόκεινται ςε εποπτικζσ προςαρμογζσ, όπωσ αφαίρεςθ άυλων πάγιων ςτοιχείων και αφαίρεςθ του προτεινόμενου 
προσ διανομι μερίςματοσ. 
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Βαςικά Κδια Κεφάλαια 31/12/2014  31/12/2013 

φνολο Βαςικϊν Ιδίων Κεφαλαίων 60.079  85.042 

    

υμπλθρωματικά Κεφάλαια     

Δάνειο μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ 5.871  5.871 

Ρροβλζψεισ 2.210  2.210 

φνολο υμπλθρωματικϊν  Ιδίων Κεφαλαίων 8.081  8.081 

 
Μείον: Αφαιρετικά ςτοιχεία Ιδίων κεφαλαίων 

-  - 

Εποπτικά Κεφάλαια 68.160  93.123 

    

τακμιςμζνο Ενεργθτικό:    

Στακμιςμζνα Στοιχεία Ενεργθτικοφ 778.941  1.000.800 

φνολο τακμιςμζνου Ενεργθτικοφ 778.941  1.000.800 

    

Δείκτθσ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ  8,75%  9,3% 

 

Θ μείωςθ ςτον ΔΚΕ το 2014 ζναντι του 2013 οφείλεται ςτθν επιδείνωςθ των ςυνκθκϊν του πιςτωτικοφ κινδφνου ςτθν 
ελλθνικι αγορά κατά το 2014 θ οποία είχε ωσ αποτζλεςμα τισ αυξθμζνεσ προβλζψεισ ζναντι πιςτωτικοφ κινδφνου. 
 

3.7 Εφλογεσ αξίεσ Χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων 
 

Θ εταιρεία δεν τθρεί χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων ςε εφλογεσ αξίεσ. 
 
Αναφορικά με τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ, θ εφλογθ αξία κατά τθν 
31/12/2014 των απαιτιςεων από μιςκϊςεισ, των ομολογιακϊν και λοιπϊν τραπεηικϊν δανείων και των δανείων 
μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ, δεν διαφζρει ουςιωδϊσ από τθν αντίςτοιχθ λογιςτικι, κακϊσ πρόκειται κατά κανόνα για 
βραχυπρόκεςμεσ ςυναλλαγζσ που φζρουν επιτόκια αγοράσ, τα επιτόκια αναπροςαρμόηονται τακτικά και λόγω τθσ 
μικρισ διάρκειάσ τουσ προεξοφλοφνται με το χωρίσ κίνδυνο επιτόκιο. 
 

44..  ΘΘΜΜΑΑΝΝΣΣΙΙΚΚΕΕ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΙΙΚΚΕΕ  ΕΕΚΚΣΣΙΙΜΜΘΘΕΕΙΙ  ΣΣΘΘ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΘΘΘΘ  
 
Οι εκτιμιςεισ και οι κρίςεισ τθσ διοίκθςθσ επανεξετάηονται διαρκϊσ και βαςίηονται ςε ιςτορικά δεδομζνα και 
προςδοκίεσ για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εφλογεσ ςφμφωνα με τα ιςχφοντα. 
 
Θ Εταιρεία προβαίνει ςε εκτιμιςεισ και παραδοχζσ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των μελλοντικϊν γεγονότων. Ραρά το 
γεγονόσ ότι οι υπολογιςμοί αυτοί βαςίηονται ςτθν καλφτερθ δυνατι γνϊςθ τθσ διοίκθςθσ ςε ςχζςθ με τισ τρζχουςεσ 
ςυνκικεσ και ενζργειεσ, τα πραγματικά αποτελζςματα μπορεί τελικά να διαφζρουν από αυτοφσ τουσ υπολογιςμοφσ.  
 
Οι εκτιμιςεισ και παραδοχζσ που ενζχουν ςθμαντικό κίνδυνο να προκαλζςουν ουςιϊδεισ προςαρμογζσ ςτισ 
λογιςτικζσ αξίεσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των υποχρεϊςεων ςτουσ επόμενουσ 12 μινεσ ζχουν ωσ εξισ: 
 
Φόροσ ειςοδιματοσ 
(α) Απαιτείται κρίςθ από τθν Εταιρεία για τον προςδιοριςμό τθσ πρόβλεψθσ για φόρο ειςοδιματοσ.  Υπάρχουν πολλζσ 
ςυναλλαγζσ και υπολογιςμοί για τουσ οποίουσ ο τελικόσ προςδιοριςμόσ του φόρου είναι αβζβαιοσ.  Εάν ο τελικόσ 
φόροσ είναι διαφορετικόσ από τον αρχικϊσ αναγνωριςκζντα, θ διαφορά κα επθρεάςει τον φόρο ειςοδιματοσ και τθν 
πρόβλεψθ για αναβαλλόμενθ φορολογία τθσ περιόδου. Θ εταιρεία αναγνωρίηει αναβαλλόμενουσ φόρουσ επί των 
προςωρινϊν φορολογικϊν διαφορϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ για τα ειςοδιματα, που 
αποτελοφν αντικείμενο του φόρου, διαχωρίηοντάσ τα από αυτά που απαλλάςςονται και ςυνεκτιμϊντασ παράλλθλα τα 
μελλοντικά οφζλθ αλλά και τισ υποχρεϊςεισ από φόρουσ. Κατά τθ διαδικαςία υπολογιςμοφ και αξιολόγθςθσ τθσ 
ανακτθςιμότθτασ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων, λαμβάνονται υπόψθ οι καλφτερεσ δυνατζσ 
εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ για τθν εξζλιξθ των φορολογικϊν αποτελεςμάτων τθσ Εταιρείασ ςτο ορατό μζλλον. 
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Απομείωςθ αξίασ απαιτιςεων  
(β) Θ Εταιρεία ςε κάκε θμερομθνία ςφνταξθσ οικονομικϊν καταςτάςεων εξετάηει αν υπάρχουν βάςιμεσ ενδείξεισ ότι 
μία απαίτθςθ ι ομάδα απαιτιςεων ζχει υποςτεί απομείωςθ τθσ αξίασ τθσ. Εάν υπάρχουν τζτοιεσ ενδείξεισ, 
υπολογίηεται το ανακτιςιμο ποςό τθσ απαίτθςθσ ι τθσ ομάδασ απαιτιςεων και ςχθματίηεται πρόβλεψθ για 
απομείωςθ τθσ αξίασ των απαιτιςεων. Το ποςό τθσ πρόβλεψθσ καταχωρείται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ 
ειςοδιματοσ. Οι εκτιμιςεισ, οι παραδοχζσ και θ μεκοδολογία που χρθςιμοποιείται εξετάηονται τακτικά προκειμζνου 
οι αποκλίςεισ ανάμεςα ςτισ εκτιμϊμενεσ απομειϊςεισ και τισ πραγματικζσ ηθμίεσ από τθν 
αδυναμία είςπραξθσ των απαιτιςεων να μθν είναι ςθμαντικζσ. 
 

5. ΧΧΡΡΘΘΜΜΑΑΣΣΟΟΟΟΙΙΚΚΟΟΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΟΟΔΔΑΑ 
 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 

Ζςοδα από Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ 27.649 28.474 

Ζςοδα από τόκουσ κακυςτζρθςθσ  1.713 2.342 

Λοιπά χρθματοοικονομικά ζςοδα  186 494 

φνολο 29.548 31.310 

 
 

Το χρθματοοικονομικό ζςοδο που προκφπτει από τισ χρθματοδοτικζσ ςυμβάςεισ υπολογίηεται με βάςθ το ιςχφον 
τριμθνιαίο Euribor προςαυξθμζνο με το ποςοςτιαίο περικϊριο, όπωσ ορίηεται από τθν αντίςτοιχθ ςφμβαςθ. Το 
μεςοςτακμικό επιτόκιο με βάςθ το οποίο υπολογίςτθκε το χρθματοοικονομικό ζςοδο για το ζτοσ 2014 ανιλκε ςτο 
ποςοςτό περίπου 3,65% (2013 : 3,54%). 
 
Επίςθσ υπάρχουν ςυμβάςεισ για τισ οποίεσ ο τόκοσ υπολογίηεται βάςει ςτακεροφ επιτοκίου. Το υπολειπόμενο 
κεφάλαιο των ςυμβάςεων αυτϊν ανζρχεται ςε Ευρϊ 12.828 χιλ. (2013: 31.340 χιλ.). Το μεςοςτακμικό επιτόκιο με 
βάςθ το οποίο υπολογίςτθκε το χρθματοοικονομικό ζςοδο για τισ ςυμβάςεισ αυτζσ το ζτοσ 2014 ανιλκε ςε ποςοςτό 
περίπου 6,13% (2013: 6,76%) 
 

66..  ΛΛΟΟΙΙΠΠΑΑ  ΕΕΟΟΔΔΑΑ  

 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 

Κζρδθ από πϊλθςθ παγίων 154 118 

Μιςκϊματα από επενδυτικά ακίνθτα 1.551 866 

Ζςοδα από προμικειεσ 1.271 1.808 

Λοιπά Ζςοδα 954 1.209 

φνολο 3.930 4.001 

  

77..  ΧΧΡΡΘΘΜΜΑΑΣΣΟΟΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΞΞΟΟΔΔΑΑ  
 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 

Χρεωςτικοί Τόκοι 21.314 22.217 

Ρλζον χρεωςτικζσ και πιςτωτικζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ  - 5 

φνολο 21.314 22.222 

 
88..  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕ  ΕΕ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΗΗΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΤΤ  

 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 

Μιςκοί 1.474 1.559 

Ζξοδα κοινωνικισ αςφάλιςθσ 352 394 

Λοιπζσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ και ζξοδα 76 83 

Ρρόγραμμα Εκελοφςιασ Αποχϊρθςθσ 296 50 

Συνταξιοδοτικό κόςτοσ προγραμμάτων κακοριςμζνων παροχϊν (ςθμ.20 Υποχρεϊςεισ 
παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία) 

(4) 172 

φνολο 2.194 2.258 

 
 

Ο αρικμόσ προςωπικοφ τθσ Εταιρείασ τθν 31.12.2014 ανερχόταν ςε 50 εργαηομζνουσ (Δεκζμβριοσ 2013: 55 
εργαηόμενοι). 
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Θ μεταβολι οφείλεται ςε πρόςλθψθ δφο εργαηομζνων εντόσ του 2014 και αποχϊρθςθ επτά. Συγκεκριμζνα, 
αναφορικά με τισ αποχωριςεισ, αυτζσ διεξιχκθςαν ςτο πλαίςιο του Σχεδίου Αναδιάρκρωςθσ που πραγματοποίθςε ο 
Πμιλοσ ςτο 4ο τρίμθνο του 2014 με νζο πρόγραμμα εκελοφςιασ αποχϊρθςθσ προςωπικοφ, ςτο οποίο ςυμμετείχαν 7 
άτομα τθσ Εταιρείασ. Το εν λόγω πρόγραμμα επιβάρυνε τα ζξοδα λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ κατά 296 χιλ. το οποίο 
εμφανίηεται ςτισ δαπάνεσ προγράμματοσ εκελοφςιασ αποχϊρθςθσ.  
  

99..  ΛΛΟΟΙΙΠΠΑΑ  ΕΕΞΞΟΟΔΔΑΑ  

 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων 1.058 914 

Ραροχζσ τρίτων 352 417 

Ζξοδα προβολισ και διαφιμιςθσ 33 20 

Φόροι τζλθ  2.574 3.280 

Διάφορα ζξοδα 1.878 3.417 

Ηθμιζσ από πωλιςεισ καταγγελμζνων ςυμβάςεων 292 461 

 6.187 8.509 

1100..    ΦΦΟΟΡΡΟΟ    ΕΕΙΙΟΟΔΔΘΘΜΜΑΑΣΣΟΟ  
 
 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 

Φόροσ ειςοδιματοσ - - 

Αναβαλλόμενοσ φόροσ (ςθμ. 18 « Αναβαλλόμενθ φορολογία») - (13.760) 

 - (13.760) 

 
 

 31-Δεκ-14 31-Δεκ-13 

(Ηθμιζσ) προ φόρων με βάςθ τα ΔΠΧΑ (109.891) (46.987) 

Φόροσ υπολογιςμζνοσ με βάςθ τον ιςχφοντα φορολογικό ςυντελεςτι (28.572) (12.217) 

Ζξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικοφσ ςκοποφσ 842 422 

Φορολογικζσ ηθμιζσ για τισ οποίεσ δεν αναγνωρίςτθκε πρόβλεψθ αναβαλλόμενθσ 
φορολογίασ 

3.195 - 

Διαφορζσ επί των οποίων δεν αναγνωρίςτθκε αναβαλλόμενοσ φόροσ 24.535 - 

Επίδραςθ λόγω αφξθςθσ φορολογικοφ ςυντελεςτι  - (1.965) 

φνολο - (13.760) 

 
Ζκκεςθ Φορολογικισ υμμόρφωςθσ 
Για τθν χριςθ 2011 και εντεφκεν, οι Ελλθνικζσ Ανϊνυμεσ Εταιρίεσ και οι Εταιρείεσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που οι 
ετιςιεσ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ ελζγχονται υποχρεωτικά,  υποχρεοφνται να λαμβάνουν «Ετιςιο 
Ριςτοποιθτικό» που προβλζπεται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από 
φορολογικό ζλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο που ελζγχει τισ ετιςιεσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ. Κατόπιν ολοκλιρωςθσ του φορολογικοφ ελζγχου, ο Νόμιμοσ Ελεγκτισ ι ελεγκτικό γραφείο 
εκδίδει ςτθν Εταιρεία «Ζκκεςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ» και ςτθ ςυνζχεια ο Νόμιμοσ Ελεγκτισ ι ελεγκτικό 
γραφείο τθν υποβάλει θλεκτρονικά ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν το αργότερο μζχρι τθ δζκατθ μζρα του ζβδομου μινα 
μετά το τζλοσ τθσ διαχειριςτικισ χριςθσ. Το Υπουργείο Οικονομικϊν κα επιλζξει δείγμα εταιρειϊν τουλάχιςτον τθσ 
τάξθσ του 9% για ζλεγχο από τισ αρμόδιεσ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου. Ο ζλεγχοσ αυτόσ κα πρζπει να 
ολοκλθρωκεί ςε διάςτθμα όχι αργότερο των δεκαοκτϊ μθνϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ «Ζκκεςθσ 
Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ» ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν. Οι οικονομικζσ χριςεισ κεωροφνται οριςτικζσ για ςκοποφσ 
φορολογικοφ ελζγχου μετά από δεκαοκτϊ μινεσ από τθν υποβολι τθσ «Ζκκεςθσ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ» προσ 
το Υπουργείο Οικονομικϊν. 
 
Ανζλεγκτεσ φορολογικζσ χριςεισ 
Θ Εταιρεία ‘’Ρειραιϊσ Leasing Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ ΑΕ’’ πρϊθν ‘’Ρειραιϊσ ΑΕ Εξυπθρζτθςθσ Ακτοπλοϊκϊν και 
άλλων Μεταφορϊν’’ βρίςκεται ςε διαδικαςία φορολογικοφ ελζγχου από τισ αρμόδιεσ φορολογικζσ αρχζσ για τισ 
χριςεισ 2007 ζωσ και 2010. Οι χριςεισ 2000 ζωσ και 2006 ζκλειςαν με φορολογικι περαίωςθ κατά τθν διάρκεια τθσ 
χριςθσ του 2008. Για τισ χριςεισ 2011-2013 διενεργικθκε φορολογικόσ ζλεγχοσ από τθν PricewaterhouseCoopers Α.Ε. 
και εξεδόκθςαν Εκκζςεισ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 και τθν Υπ. Αρικ. 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D2510C09ACCA3910.2CCCF4E1B778&show=last
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ΡΟΛ. 1159/26-07-2011. Για τθν χριςθ 2014 ο ζλεγχοσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ και το ςχετικό φορολογικό πιςτοποιθτικό 
προβλζπεται να χορθγθκεί μετά τθν δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2014. 
 
Κατά τθν ολοκλιρωςθ του φορολογικοφ ελζγχου, θ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ δεν αναμζνει να προκφψουν ςθμαντικζσ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ πζραν αυτϊν, που καταχωρικθκαν και απεικονίηονται ιδθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 
Για τισ ανζλεγκτεσ φορολογικζσ χριςεισ, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολισ πρόςκετων φόρων και προςαυξιςεων, κατά 
το χρόνο που αυτζσ κα οριςτικοποιθκοφν. Για τισ ανζλεγκτεσ χριςεισ τθσ Ρειραιϊσ Leasing ζχει διενεργθκεί ςχετικι 
πρόβλεψθ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Ρ.Χ.Α.) ςυνολικοφ ποςοφ Ευρϊ 2.210 
χιλ. το οποίο εμφανίηεται ςτθν γραμμι τθσ κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ «Λοιπζσ Ρροβλζψεισ».  
 

1111..    ΣΣΑΑΜΜΕΕΙΙΑΑΚΚΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΘΘΕΕΙΙΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΙΙΟΟΔΔΤΤΝΝΑΑΜΜΑΑ  
 
Τα υπόλοιπα των ταμιακϊν διακεςίμων και ιςοδυνάμων που εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ 
αφοροφν λογαριαςμοφσ όψεωσ και αποτελοφν τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα τα οποία τθροφνται ςτθν 
τράπεηα Ρειραιϊσ. Το μζςο επιτόκιο των ζντοκων κατακζςεων κυμαίνεται ςε ποςοςτό 0,4% (2013: 0,3%). 
 

1122..    ΑΑΠΠΑΑΙΙΣΣΘΘΕΕΙΙ  ΜΜΙΙΘΘΩΩΕΕΩΩΝΝ  
 
Τα πάγια, για τα οποία ζχουν ςυναφκεί ςυμβάςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, λειτουργοφν ωσ εξαςφάλιςθ για τθν 
Εταιρεία, μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ και εφόςον ο πελάτθσ ζχει τακτοποιιςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ 
του προσ τθν Εταιρεία. 
 
Βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 

 
Οι μικτζσ βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 

 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 

Μικτζσ βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 152.280 189.736 

Ζςοδο τόκων μθ δεδουλευμζνο (30.943) (33.927) 

φνολο  121.337 155.809 

Υπόλοιπα πελατϊν 144.514 133.535 

Γραμμάτια ειςπρακτζα 189 189 

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ 4.571 5.682 

Επιταγζσ ςε κακυςτζρθςθ 5.408 5.425 

φνολο βραχυπρόκεςμων απαιτιςεων  
 
 

276.019 300.640 

  
Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ 
 
Μικτζσ απαιτιςεισ από Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ περιςςότερο του 1ου ζτουσ 835.115 896.342 

Ζςοδο τόκων μθ δεδουλευμζνο περιςςότερο του 1ου  ζτουσ (170.492) (182.485) 

φνολο μακροπρόκεςμων απαιτιςεων 664.623 713.857 

Σφνολο απαιτιςεων χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων 
 
Μείον:  Ρροβλζψεισ για απομείωςθ αξίασ απαιτιςεων 
φνολο απαιτιςεων χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων μετά προβλζψεων 
 

940.642 1.014.497 

 (222.240) (140.534) 

718.402 873.963 

  

 
Οι μικτζσ απαιτιςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αναλφονται ωσ  εξισ:   

 31-Δεκ-14 31-Δεκ-13 

Μζχρι 1  ζτοσ  306.962 334.567 

Από 1 ζωσ 5 ζτθ 274.377 294.560 

Ρεριςςότερο από 5 ζτθ 560.738 601.782 

φνολο  1.142.077 1.230.909 

Ζςοδο τόκων μθ δεδουλευμζνο  (201.435) (216.412) 

φνολο  940.642 1.014.497 

Μείον:  Ρροβλζψεισ για απομείωςθ αξίασ απαιτιςεων 
 

φνολο απαιτιςεων χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων μετά προβλζψεων  
 
 

                     (222.240)                      (140.534) 

                       718.402  873.963 
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Κίνθςθ προβλζψεων  
 

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2013 105.588 

Λογιςμόσ προβλζψεων χριςεωσ 41.564 

Μεταφορά προβλζψεων λόγω απορρόφθςθσ τθσ Γενικισ Leasing (6.214) 

Διαγραφζσ απαιτιςεων (404) 

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου  2013 140.534 

  

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2014 140.534 

Λογιςμόσ προβλζψεων χριςεωσ 83.854 

Μεταφορά πρόβλεψθσ  - 

Διαγραφζσ απαιτιςεων (2.148) 

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου  2014 222.240 

 
 

1133..    ΕΕΝΝΩΩΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΠΠΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΤΤΙΙΑΑΚΚΑΑ  ΣΣΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  

 Οικόπεδα και κτίρια 
Λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ φνολο 

1 Ιανουαρίου 2013    

Κόςτοσ κτιςεωσ 1.890 1.080 2.970 

Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ (370) (1.042) (1.412) 

Αναπόςβεςτθ αξία 1.520 38 1.558 

    

Περίοδοσ που λιγει  31 Δεκεμβρίου 2013    

Αναπόςβεςτθ αξία ζναρξθσ περιόδου 1.520 38 1.558 

Ρροςκικεσ περιόδου - 26 26 

Αποςβζςεισ περιόδου (61) (12) (73) 

Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου 2013 1.459 52 1.511 

    

1 Ιανουαρίου 2014    

Κόςτοσ κτιςεωσ 1.890 1.105 2.995 

Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ (431) (1.053) (1.484) 

Αναπόςβεςτθ αξία  1.459 52 1.511 

    

Περίοδοσ που λιγει  31 Δεκεμβρίου 2014    

Αναπόςβεςτθ αξία ζναρξθσ περιόδου 1.459 52 1.511 

Ρροςκικεσ περιόδου 115 9 124 

Αποςβζςεισ περιόδου (63) (12) (75) 

Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου 2014 1.511 49 1.560 

    

31 Δεκεμβρίου 2014    

Κόςτοσ κτιςεωσ 2.005 1.114 3.119 

Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ (494)       (1.065) (1.559) 

Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου 2014 1.511 49 1.560 

Οι ςυνολικζσ κακαρζσ απαιτιςεισ μιςκϊςεων αναλφονται ωσ εξισ: 
 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 

Μζχρι 1 ζτοσ 276.019 300.640 

Από 1 ζωσ 5 ζτθ 196.918 213.727 

Ρεριςςότερο από 5 ζτθ 467.705 500.130 

φνολο 940.642 1.014.497 

Μείον:  Ρροβλζψεισ για απομείωςθ αξίασ απαιτιςεων 
φνολο απαιτιςεων χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων μετά προβλζψεων  
 

                     (222.240)                      (140.534) 

                       718.402  873.963 
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1144..  ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΤΤΣΣΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΚΚΙΙΝΝΘΘΣΣΑΑ  
 
Θ Εταιρεία από το 2010 και ζπειτα, προχϊρθςε ςε αποδοτικότερθ εκμετάλλευςθ και διαχείριςθ των ανακτθμζνων 
ακινιτων τθσ. Κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ 2014, μεταφζρκθκαν ςτθν κατθγορία των επενδυτικϊν ακινιτων  πάγια 
περιουςιακά ςτοιχεία ποςοφ € 52.030 (2013: € 16.807) (βλζπε ςθμ.15 «Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ») τα οποία 
πλθροφν τισ προχποκζςεισ και τα κριτιρια που κζτει το ΔΛΡ 40.  
 

1 Ιανουαρίου 2013                        Οικόπεδα                            Κτίρια                          φνολο 

Κόςτοσ κτιςεωσ 5.065 13.397 18.462 

Συςςωρευμζνεσ απομειϊςεισ - (3.552) (3.552) 

Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ - (319) (319) 

Αναπόςβεςτθ αξία 5.065 9.526 14.591 

    

Περίοδοσ που λιγει 31 Δεκεμβρίου 2013    

Αναπόςβεςτθ αξία ζναρξθσ περιόδου 5.065 9.526 14.591 
Μεταφορά περιόδου (βλ. ςθμ.16 Λοιπά Στοιχεία 
Ενεργθτικοφ) 8.263 11.934 20.197 

Διακζςεισ – Διαγραφζσ περιόδου (864) (2.233) (3.097) 

Απομειϊςεισ περιόδου - (6.070) (6.070) 

Αποςβζςεισ διαγραφζντων επενδυτικϊν  παγίων - 95 95 

Αποςβζςεισ περιόδου - (647) (647) 

Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου 2013 12.464 12.606 25.070 

    
1 Ιανουαρίου 2014    

Κόςτοσ κτιςεωσ 12.464 23.097 35.561 

Συςςωρευμζνεσ απομειϊςεισ - (9.620) (9.620) 

Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ - (871) (871) 

Αναπόςβεςτθ αξία 12.464 12.606 25.070 

    

Περίοδοσ που λιγει 31 Δεκεμβρίου 2014    

Αναπόςβεςτθ αξία ζναρξθσ περιόδου 12.464 12.606 25.070 
Μεταφορά περιόδου (βλ. ςθμ.15 Λοιπά Στοιχεία 
Ενεργθτικοφ) 20.029 32.001 52.030 

Διακζςεισ – Διαγραφζσ περιόδου (160) (791) (951) 

Απομειϊςεισ περιόδου - (19.752) (19.752) 

Αποςβζςεισ διαγραφζντων επενδυτικϊν  παγίων - 71 71 

Αποςβζςεισ περιόδου - (1.133) (1.133) 

Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου 2014 32.333 23.002 55.335 

 
    

31 Δεκεμβρίου 2014    

Κόςτοσ κτιςεωσ 32.333 54.308 86.641 

Συςςωρευμζνεσ απομειϊςεισ - (29.373) (29.373) 

Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ - (1.933) (1.933) 

Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου 2014 32.333 23.002 55.335 
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1155..  ΛΛΟΟΙΙΠΠΑΑ  ΣΣΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΘΘΣΣΙΙΚΚΟΟΤΤ  
 
 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 

Κακαρι αξία αποκεμάτων παγίων 88.064 94.578 

Απαιτιςεισ από Ελλθνικό Δθμόςιο 1.818 1.845 

Λοιποί χρεϊςτεσ 1.667 3.236 

φνολο 91.549 99.659 

 
Θ κακαρι αξία των αποκεμάτων παγίων αναλφεται ωσ εξισ: 
 

 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 

Αξία αποκεμάτων παγίων 129.846 128.651 

Ρρόβλεψθ απομείωςθσ  (41.782) (34.073) 

Κακαρι αξία αποκεμάτων παγίων  88.064 94.578 

 
 

Θ κίνθςθ των προβλζψεων απομείωςθσ των αποκεμάτων παγίων αναλφεται ωσ εξισ: 
 

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2013 (26.332) 

Ρρόβλεψθ χριςεωσ (954) 

Μεταφορά πρόβλεψθσ (6.787) 

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου  2013 (34.073) 

  

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2014 (34.073) 

Ρρόβλεψθ χριςεωσ (8.860) 

Διαγραφζσ απαιτιςεων 1.151 

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου  2014 (41.782) 

 

 
Οι ανακτιςεισ αφοροφν τθν αξία ανακτθμζνων παγίων, λόγω αδυναμίασ των πελατϊν τθσ Εταιρείασ να εξοφλιςουν 
τισ οφειλζσ τουσ. Κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ οι προςκικεσ των ανακτθμζνων παγίων ανζρχονται ςτο ποςό των € 
58.221 χιλ. (2013: 34.649 χιλ.), ενϊ οι μειϊςεισ τθσ χριςθσ (πωλιςεισ-επαναμιςκϊςεισ) ανζρχονται ςτο ποςό των € 
57.024 χιλ (2013: 21.299 χιλ). Επίςθσ, ποςό € 861 χιλ μεταφζρκθκε από τα «Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ» ςτα 
εκμιςκωμζνα ακίνθτα κακϊσ υπογράφθκε για το ακίνθτο Σφμβαςθ Χρθματοδοτικισ Μίςκωςθσ. 
 
Στο ποςό των € 57.024 χιλ. περιλαμβάνονται ακίνθτα ποςοφ € 52.030 χιλ. τα οποία θ Εταιρεία τα μίςκωςε. Τα ακίνθτα 
αυτά μεταφζρκθκαν ςτα Επενδυτικά ακίνθτα (Βλ. ςθμ. 14 «Επενδυτικά Ακίνθτα») κακϊσ θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ 
μίςκωςθσ πλθροί τισ πρόνοιεσ αναγνϊριςθσ του ΔΛΡ 40. 
 
 

16.   ΠΠΡΡΟΟΜΜΘΘΘΘΕΕΤΤΣΣΕΕ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕ  ΤΤΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΕΕΙΙ                                                                            
 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 

Ρρομθκευτζσ 14.832 13.112 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 1.338 2.245 

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 1.087 933 

Δεδουλευμζνα ζξοδα 348 1.017 

Φορολογικζσ Υποχρεϊςεισ  6.206 3.666 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ και παρακρατοφμενοι φόροι 78 78 

φνολο 23.889 21.051 

 

Το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ προμθκευτζσ και προκαταβολζσ πελατϊν αφορά κυρίωσ υποχρεϊςεισ που απορρζουν 
από τθν απόκτθςθ παγίων που προορίηονται για τθν ςφναψθ ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ με τουσ πελάτεσ 
τθσ Εταιρείασ και αναμζνεται να εξοφλθκοφν ςτο μεγαλφτερο μζροσ τουσ εντόσ τθσ χριςθσ.  
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1177..    ΟΟΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΑΑ  ΣΣΡΡΑΑΠΠΕΕΗΗΙΙΚΚΑΑ  ΔΔΑΑΝΝΕΕΙΙΑΑ  
 
Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 

Βραχυπρόκεςμα τραπεηικά δάνεια  - 113.212 

Τόκοι ομολογιακοφ δανείου αποπλθρωτζοι ςε ζνα ζτοσ 1.965 2.193 

Τόκοι δανείου μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ αποπλθρωτζοι ςε ζνα ζτοσ 2 2 

 1.967 115.407 

 
Θ εταιρεία δεν διακζτει βραχυπρόκεςμο δανειςμό κακϊσ με απόφαςθ του Δ.Σ τθσ 18

θσ
 Μαΐου 2015, θ 

θμερομθνία λιξθσ και αποπλθρωμισ του ομολογιακοφ δανείου ςε CHF τροποποιικθκε από 18/5/2015 ςε 
18/5/2017. 
 

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 

Ομολογιακό δάνειο αποπλθρωτζο μετά από ζνα ζτοσ 797.816 801.938 

Δάνεια μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ 5.869 5.869 

 803.685 807.807 

φνολο Δανειςμοφ 805.652 923.214 

 

Συνεπϊσ, ο ςυνολικόσ δανειςμόσ τθσ Εταιρείασ αναλφεται ωσ εξισ : 

 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 

Ομολογιακά και λοιπά τραπεηικά δάνεια 799.781 917.343 

Δάνεια μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ 5.871 5.871 

φνολο Δανειςμοφ 805.652 923.214 

 

Τα ομολογιακά δάνεια τθσ εταιρείασ είναι μακροπρόκεςμα, αποπλθρωτζα από 1 ζωσ 3 ζτθ, αποτελοφνται από Ευρϊ 
και CHF και καλφπτονται από τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ.  
 
Συγκεκριμζνα, τα ομολογιακά δάνεια ςε Ευρϊ αποτελοφνται από 675.000.000 ομολογίεσ ποςοφ 1 Ευρϊ ζκαςτθ και 
115 ομολογίεσ ποςοφ 1.000.000,00 Ευρϊ ζκαςτθ. Το επιτόκιό τουσ υπολογίηεται, βάςει του τριμθνιαίου Euribor πλζον 
περικωρίου 2,25% και 1,10% αντίςτοιχα. Το ομολογιακό  δάνειο ςε CHF αποτελείται από 9.397.779 ομολογίεσ ποςοφ 
1,00 CHF ζκαςτθ και το μζςο επιτόκιο του μακροπρόκεςμου  τραπεηικοφ δανειςμοφ ςε CHF για το ζτοσ 2014 
ανζρχεται ςε 2,52% (2013: 2,52%). Το επιτόκιο του υπολογίηεται, βάςει του τριμθνιαίου Libor πλζον περικωρίου 
2,50%. 
 
Τα ομολογιακά δάνεια μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ επζχουν κζςθ ιδίων κεφαλαίων και είναι αορίςτου χρόνου. 
Καλφπτονται από τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ και αποτελοφνται από δφο ιςόποςα ομολογιακά δάνεια ποςοφ € 2.934, 5 χιλ. 
με 100 τίτλουσ ζκαςτο.  Το επιτόκιο τουσ  είναι κυμαινόμενο, και υπολογίηεται βάςει του τριμθνιαίου Euribor πλζον 
0,45%.  
 
Το μζςο επιτόκιο δανειςμοφ ςε Ευρϊ για το 2014 ανζρχεται ςε ποςοςτό 1,90% (2013: 2,67%). Το μζςο επιτόκιο 
δανειςμοφ των δανείων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ για το 2014 ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,53% (2013: 0,66%). 
 

1188..  ΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΘΘ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  
 
Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςυμψθφίηονται όταν υπάρχει εφαρμόςιμο νομικό 
δικαίωμα να ςυμψθφιςκοφν οι τρζχουςεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ ζναντι των τρεχουςϊν φορολογικϊν 
υποχρεϊςεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι ειςοδιματοσ αφοροφν ςτθν ίδια φορολογικι αρχι.  
 

  31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ  (34.043) (34.022) 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ  11.721 11.721 

φνολο αναβαλλόμενθσ φορολογίασ 
(Απαίτθςθ)  (22.322) (22.301) 
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Το μεγαλφτερο ποςοςτό των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων είναι ανακτιςιμο μετά από 12 μινεσ.  
Θ ςυνολικι μεταβολι ςτθν αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ είναι θ παρακάτω: 
 

Τπόλοιπο  τθν 1 Ιανουαρίου 2013 (8.554) 

Ρίςτωςθ / (Χρζωςθ) ςτο ίδια κεφάλαια 11 

Ρίςτωςθ / (Χρζωςθ) ςτο αποτζλεςμα (ςθμ. 10 φόροσ ειςοδιματοσ) (13.760) 

Τπόλοιπο τζλουσ περιόδου τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 (22.301) 

  

Τπόλοιπο  τθν 1 Ιανουαρίου 2014 (22.301) 

Ρίςτωςθ / (Χρζωςθ) ςτο ίδια κεφάλαια  (21) 

Ρίςτωςθ / (Χρζωςθ) ςτο αποτζλεςμα (ςθμ. 10 φόροσ ειςοδιματοσ) - 

Τπόλοιπο τζλουσ περιόδου τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 (22.322) 

 
Οι μεταβολζσ ςτισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ, χωρίσ να 
λαμβάνεται υπόψθ ο ςυμψθφιςμόσ των υπολοίπων εντόσ τθσ ίδιασ φορολογικισ αρχισ είναι οι παρακάτω: 
 
 

Αναβαλλόμενεσ  φορολογικζσ απαιτιςεισ          

 
Πρόβλεψθ 

αποηθμίωςθσ 
προςωπικοφ 

 Προβλζψεισ  Λοιπά  φνολο 

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2013 66  16.174  975  17.215 

Ρίςτωςθ / (Χρζωςθ) ςτο ίδια κεφάλαια (11)  -  -  (11) 

Ρίςτωςθ / (Χρζωςθ) ςτο αποτζλεςμα 30  16.733  56  16.819 

Τπόλοιπο τζλουσ περιόδου τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 85  32.907   1.031  34.023 

        

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2014 85  32.907  1.031  34.023 

Ρίςτωςθ / (Χρζωςθ) ςτο ίδια κεφάλαια 21  -  -  21 

Ρίςτωςθ / (Χρζωςθ) ςτο αποτζλεςμα -  -  -  - 

Τπόλοιπο τζλουσ περιόδου τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 106  32.907   1.031  34.043 

 
 

         

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ          

 
  Αναγνϊριςθ 

χρθματοδοτικϊν 
μιςκϊςεων 

   φνολα 

Τπόλοιπο  τθν 1 Ιανουαρίου 2013   8.662    8.662 

(Ρίςτωςθ) / Χρζωςθ ςτο αποτζλεςμα   3.060    3.060 

Τπόλοιπο τζλουσ περιόδου τθν 31 Δεκεμβρίου 2013   11.722    11.722 

        

Τπόλοιπο  τθν 1 Ιανουαρίου 2014   11.722    11.722 

(Ρίςτωςθ) / Χρζωςθ ςτο αποτζλεςμα   -    - 

Τπόλοιπο τζλουσ περιόδου τθν 31 Δεκεμβρίου 2014   11.722    11.722 

 

 
Οι ανωτζρω αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ ζχουν αναγνωριςτεί με βάςθ τθν εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ για τα 
μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ για τθν χρθςιμοποίθςθ των προςωρινϊν διαφορϊν που δθμιουργοφν τθν 
αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ. Οι εκπτεςτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ για τισ οποίεσ δεν ζχει αναγνωριςτεί 
αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ ςτον ιςολογιςμό ανζρχονται ςε € 69.822 χιλ. και οι μθ χρθςιμοποιθκείςεσ 
φορολογικζσ ηθμιζσ για τισ οποίεσ δεν ζχει αναγνωριςτεί αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ ςτον ιςολογιςμό 
ανζρχονται ςε € 12.289 χιλ. 
 
Για τθν χριςθ του 2014 θ αναβαλλόμενθ φορολογία υπολογίηεται με βάςθ το ςυντελεςτι 26%, όπωσ και το 2013. 
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1199..    ΤΤΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΕΕΙΙ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΛΛΟΟΓΓΩΩ  ΕΕΞΞΟΟΔΔΟΟΤΤ  ΑΑΠΠΟΟ  ΣΣΘΘΝΝ  ΤΤΠΠΘΘΡΡΕΕΙΙΑΑ  

 
 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 

Ποςά αναγνωριςμζνα ςτθν Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ :   

Ραροφςα αξία υποχρεϊςεων 404 328 

Μθ καταχωρθκζντα αναλογιςτικά κζρδθ/ (ηθμιζσ) - - 

Τποχρζωςθ ςτθν Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ  404 328 

 
 
Ποςά αναγνωριςμζνα ςτθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων : 
Κόςτοσ τρζχουςασ υπθρεςίασ 
Χρθματοοικονομικό κόςτοσ 
Επίδραςθ ςτθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων 
Ηθμιά / Κζρδοσ κατά τθν τακτοποίθςθ / περικοπι /λιξθ  
 
υνολικι Επίδραςθ ςτθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων  
 
 
 

 
31 Δεκεμβρίου 2014 

 
15 
10 

 
 

31 Δεκεμβρίου 2013 
 

15 
9 

25 
267 

 

24 
148 

 

292 
 

172 
 

 
 

 
 

 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 
Ανάλυςθ τθσ υποχρζωςθσ που αναγνωρίςκθκε ςτθν Κατάςταςθ Οικονομικισ 
Θζςθσ   

Υποχρζωςθ κακοριςμζνων παροχϊν – ζναρξθ χριςθσ 328 365 

Κόςτοσ τρζχουςασ υπθρεςίασ 15 15 

Χρθματοοικονομικό κόςτοσ 10 9 

Καταβαλλόμενεσ αποηθμιϊςεισ (296) (168) 

Ηθμιά / (Κζρδοσ) κατά τθν τακτοποίθςθ / περικοπι / Λιξθ 267 148 

Αναλογιςτικά Κζρδθ / ηθμιζσ 79 (41) 

υνολικι Επίδραςθ ςτθν Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ 404 328 

 
   

 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 

Αναπροςαρμογζσ   

Υποχρζωςθ κακοριςμζνων παροχϊν από αλλαγι υποκζςεων 80 41 

Υποχρζωςθ λόγω προχπθρεςίασ  - - 

υνολικι επίδραςθ ςτθν Κατάςταςθ υνολικοφ Ειςοδιματοσ 80 41 

   
 
 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 
Μεταβολζσ ςτθν κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτθν Κατάςταςθ Οικονομικισ 
Θζςθσ    

Κακαρι αξία ςτο Ιςολογιςμό – ζναρξθ χριςθσ 328 365 

Καταβαλλόμενεσ  αποηθμειϊςεισ (296) (168) 

Συνολικι επίδραςθ ςτθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων 292 172 

Συνολικι επίδραςθ ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ 80 (41) 

Κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ 404 328 

 

 
Οι κφριεσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν ζχουν ωσ εξισ : 

                                                                                         
 2014 2013     

Ρροεξοφλθτικό Επιτόκιο 2,00% 3,50%     

Μελλοντικζσ Αυξιςεισ Μιςκϊν 1,75% 1,75%     
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2200..  ΜΜΕΕΣΣΟΟΧΧΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  

 
 Αρικμόσ μετοχϊν 

(ςε τμχ) 
 Κοινζσ 

Μετοχζσ 
 Διαφορά υπζρ το 

άρτιο 
 φνολο 

1 Ιανουαρίου 2013 5.590.000  139.303  (20.509)  118.794 

Φόροσ Συγκζντρωςθσ Κεφαλαίου -  -  (1.677)  (1.667) 

Μεταβολι αποκεματικϊν λόγω 
απορρόφθςθσ τθσ Γενικισ Leasing  

-  -  43.266  43.266 

31 Δεκεμβρίου 2013 5.590.000  139.303  21.080  160.383 

        

1 Ιανουαρίου 2014 5.590.000  139.303  21.080  160.383 

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου 50.000  1.246  83.754  85.000 

Φόροσ Συγκζντρωςθσ Κεφαλαίου -  -  (14)  (14) 

31 Δεκεμβρίου 2014 5.640.000  140.549  104.820  245.369 

        

Τθν 30/12/2014 θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ αποφάςιςε τθν αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου 
κατά € 1.240.000 με ζκδοςθ 50.000 νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ € 24,92 ζκαςτθ, με τιμι 
διάκεςθσ € 1.700 ανά μετοχι. Θ διαφορά υπζρ το άρτιο ςυνολικοφ ποςοφ € 83.754.000 απεικονίςκθκε ςε πίςτωςθ 
του λογαριαςμοφ «Διαφορά υπζρ το Άρτιο». 
 
Κατόπιν τοφτου το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανζρχεται ςε ευρϊ 140.549 χιλ. (2013: 139.303 χιλ.) διαιροφμενο 
ςε 5.640.000 ονομαςτικισ αξίασ ευρϊ 24,92 ζκαςτθ (2013: 5.590.000 μετοχζσ ) 

  

2211..    ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑΣΣΙΙΚΚΑΑ  

 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 

Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.480 1.449 
Αναλογιςτικά κζρδθ / ηθμιζσ που αναγνωρίηονται  
ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα (κακαρά από φόρουσ) (59) 31 

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 1.421 1.480 

 
Σα Αποκεματικά κατά τθν Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου αναλφονται ωσ εξισ: 

 
  

 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2013 

Τακτικό αποκεματικό  1.330 1.330 

Ζκτακτο αποκεματικό 23 23 
Αναλογιςτικά κζρδθ / ηθμιζσ που αναγνωρίηονται ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα 
(κακαρά από φόρουσ) 68 127 

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 1.421 1.480 

 

 
Το Τακτικό Αποκεματικό ςχθματίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ (Ν.2190/20 αρ. 44& 45) 
κατά τθν οποία ποςό ίςο με το 5% των ετθςίων μετά φόρων κερδϊν, είναι υποχρεωτικό να μεταφερκεί ςτο Τακτικό 
Αποκεματικό μζχρι το φψοσ του να φκάςει το ζνα τρίτο του καταβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. Το τακτικό 
Αποκεματικό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για κάλυψθ ηθμιϊν μετά από απόφαςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των 
μετόχων, και ωσ τοφτου δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για οποιονδιποτε άλλο λόγο. 
 

2222..    ΚΚΕΕΡΡΔΔΘΘ  ΕΕΙΙ  ΝΝΕΕΟΟΝΝ  
 
Στα κζρδθ εισ νζον τθσ χριςθσ 2011 περιλαμβάνεται αφορολόγθτο αποκεματικό ποςοφ € 6.818 χιλ. περίπου, το οποίο 
ςχθματίςκθκε κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ 2011, με βάςθ τισ διατάξεισ του Ν.3156/2003 αρ. 14 παρ. 9. 
 

2233..  ΕΕΝΝΔΔΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕ  ΤΤΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΕΕΙΙ  
 
Στα πλαίςια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ, θ Εταιρεία ζχει με 31 Δεκεμβρίου 2014 εκκρεμείσ νομικζσ υποκζςεισ ποςοφ 
Ευρϊ  1.468 χιλ. για τισ οποίεσ όμωσ, τόςο θ Διοίκθςθ, όςο και ο Νομικόσ Σφμβουλοσ  τθσ Εταιρείασ, δεν αναμζνουν να 
ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν λειτουργία και ςτθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ. 
Για τισ ανζλεγκτεσ χριςεισ βλζπε ςθμείωςθ 10 «Φόροσ Ειςοδιματοσ» 
 
 



Πειραιϊσ Leasing Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ 
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ 31  Δεκεμβρίου 2014 

Ροςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ (εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά) 
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2244..    ΤΤΝΝΔΔΕΕΔΔΕΕΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΡΡΘΘ  
 
Συνδεδεμζνα μζρθ κεωροφνται:  
α)   Τα Μζλθ του Δ.Σ. και τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ  
β)   Τα πλθςιζςτερα μζλθ και οικονομικά εξαρτϊμενα μζλθ (ςφηυγοι, τζκνα, κ.α.) των μελϊν του Δ.Σ. και Διοίκθςθσ.  
γ)   Οι  Εταιρείεσ οι οποίεσ τελοφν από κοινοφ με τθν Εταιρεία Ρειραιϊσ Leasing Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ υπό τον  

ζλεγχο τθσ   Τράπεηασ Ρειραιϊσ. 

δ)  Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ ΑΕ διότι κατζχει το 100% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Ρειραιϊσ Leasing Χρθματοδοτικζσ 
Μιςκϊςεισ AE. 

ε)   Οι εταιρείεσ ςτισ οποίεσ τα μζλθ του Δ.Σ  και τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ ςυμμετζχουν με ποςοςτό μεγαλφτερο  
από 20% 

 
Οι ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ ζχουν γίνει με τουσ ςυνικεισ εμπορικοφσ όρουσ που ακολουκεί θ Εταιρεία 
τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ για αντίςτοιχεσ ςυναλλαγζσ με τρίτουσ. 
Οι ςυναλλαγζσ αφοροφν κυρίωσ χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ εξοπλιςμοφ και μεταφορικϊν μζςων. 
    
24.1   Τπόλοιπα με ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ 
 

 ΑΠΑΙΣΘΕΙ  
 

Οι ςυνολικζσ απαιτιςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 

 Εταιρείεσ 31/12/2014 31/12/2013 
 
ΜΘΤΙΚΘ . 953 10.312 

ΛΟΙΡΕΣ  3.696 4.012 

φνολο 4.649 14.324 

 

 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

 Εταιρείεσ 31/12/2014 31/12/2013 
 
ΜΘΤΙΚΘ 815.663 933.353 

ΛΟΙΡΕΣ  50 67 

φνολο 815.713 933.420 

   
 

24.2  υναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ 
 
Οι ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ ζχουν ωσ εξισ: 
 

 ΕΟΔΑ 
 

Ζςοδα τόκων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ και λοιπά ζςοδα 
 

 Εταιρείεσ 31/12/2014 31/12/2013 

ΜΘΤΙΚΘ 134 111 

ΛΟΙΡΕΣ 159 134 

φνολο 293 245 

 

 ΕΞΟΔΑ 
 
31/12/2014 

      

 Εταιρείεσ ΕΞΟΔΑ ΣΟΚΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΝΟΛΑ 

ΜΘΤΙΚΘ  21.314 93 21.407 

ΛΟΙΡΕΣ - 177 177 

φνολο 21.314 270 21.584 

    



Πειραιϊσ Leasing Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ 
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ 31  Δεκεμβρίου 2014 

Ροςά ςε χιλιάδεσ Ευρϊ (εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά) 
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31/12/2013    

 Εταιρείεσ ΕΞΟΔΑ ΣΟΚΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΝΟΛΑ 

ΜΘΤΙΚΘ 21.915 128 22.043 

ΛΟΙΡΕΣ - 144 144 

φνολο 21.915 272 22.187 

    

     24.3 Παροχζσ προσ τθν διοίκθςθ 
 
Οι μιςκοί και λοιπζσ αμοιβζσ των μελϊν τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ για το ζτοσ που ζλθξε 31 Δεκεμβρίου 2014 
ανζρχονται ςτο ποςό  των Ευρϊ 143 χιλιάδων, ενϊ για το ζτοσ 2013, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Γενικισ Leasing, 
ςτο ποςό των € 219 χιλ. 
 

2255..  ΓΓΕΕΓΓΟΟΝΝΟΟΣΣΑΑ    ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΘΘΝΝ  ΘΘΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΘΘΝΝΙΙΑΑ  ΣΣΘΘ  ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΘΘ  ΣΣΟΟΤΤ  ΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΜΜΟΟΤΤ  
 
Βάςει του επιχειρθματικοφ πλάνου του Ομίλου Ρειραιϊσ εντόσ του 2015 αναμζνεται να υλοποιθκεί, ςε ςυνζχεια τθσ 
λειτουργικισ ενοποίθςθσ και θ νομικι ενςωμάτωςθ των εταιριϊν Κφπρου Leasing ΑΕ και CPB Leasing ΑΕ, με 
απορρόφθςι τουσ από τθν Εταιρεία.  
 
Επίςθσ, ςφμφωνα με απόφαςθ του Δ.Σ τθσ 18

θσ
 Μαΐου 2015, θ θμερομθνία λιξθσ και αποπλθρωμισ του ομολογιακοφ 

δανείου ςε CHF τροποποιικθκε από 18/5/2015 ςε 18/5/2017. 
 
Εκτόσ από το παραπάνω δεν υπάρχουν γεγονότα μετά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ τθσ Εταιρείασ τα οποία να 
ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 
 
 

Ακινα, 29 Μαΐου 2015   
 
 
 
 
 
 
 

 ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
Ο ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

ΧΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΘΣ ΙΩΑΝΝΘΣ Σ. ΜΑΥΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ Ι. ΤΗΙΕΑΚΘΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 697865 Α.Δ.Τ. ΑΒ 587241 
Α.Δ.Τ.  Σ 617051 

Α.Μ. Αδείασ Ο.Ε.Ε. Α/30270 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της «Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.» 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της «Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές 
Μισθώσεις Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 
31ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συγκεντρωτικού 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 Εταιρικές και Ενοποιημένες 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 «Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.» κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2014 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. 

Θέμα Έμφασης 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.1 των 
οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στις ουσιώδεις αβεβαιότητες που απορρέουν από 
τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και τις τρέχουσες εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν 
τον τραπεζικό κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η μητρική Τράπεζα Πειραιώς, κυρίως όσον αφορά 
στη ρευστότητα του. Οι ουσιώδεις αυτές αβεβαιότητες σε συνδυασμό με τη σημαντική εξάρτηση της 
Εταιρείας από τη χρηματοδοτική υποστήριξη της που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς, δύνανται να 
δημιουργήσουν σημαντική αμφιβολία για τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα την 
επιχειρηματική της δραστηριότητα. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

α) 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. 

β)  Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας στο τέλος της κλειόμενης χρήσης ήταν κατώτερα από το ήμισυ του 
μετοχικού της κεφαλαίου με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων 
του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 

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 


