
Έδπα: ηλώπεο 27, Σ.Κ.115 27, Αζήλα ύνθεζη Γιοικηηικού ςμβοςλίος

ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ.: 7480501000 Πελειόπε Λαδαξίδνπ Πξόεδξνο 

AΡ.ΜΑΔ: 44407/01/B/99/91(06) Θσάλλεο Μαπξέινο Αληηπξόεδξνο & Δηεπζύλσλ ύκβνπινο

Απμόδια Πεπιθέπεια: Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (Κεληξηθόο Σνκέαο) Μάξζα Μπάξθα Μέινο

Γιεύθςνζη Γιαδικηύος Δηαιπία: www.piraeusleasing.gr Γεώξγηνο Πνπιόπνπινο Μέινο

Hμεπομηνία Έγκπιζηρ ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων       Νηθόιανο Μπνπζγνιίηεο Μέινο

από ηιρ οποίερ ανηλήθηκαν ηα ζςνοπηικά ζηοισεία: 21/6/2016 Αζαλάζηνο Καξηζαθιήο Μέινο

Oπκωηόρ ελεγκηήρ λογιζηήρ: Δεκήηξεο νύξκπεο (Α.Μ. ΟΕΛ 16891) Παλαγηώηεο Παπακηραιόπνπινο Μέινο

Eλεκηική Δηαιπία: PricewaterhouseCoopers S.A. Γεώξγηνο Κσλζηαληαθόπνπινο Μέινο

Tύπορ Έκθεζηρ Δλέγσος ελεγκηών: Με ζύκθσλε γλώκε - Θέκα έκθαζεο

1 Ηαν-31 Γεκ. 2015 1 Ηαν-31 Γεκ. 2014

ENEPΓHTIKO  Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 7.589 3.063 (Ζεκηέο)/Κέξδε κεηά από θόξνπο (16.097)                    (109.891)                  

Απαηηήζεηο από πειάηεο 920.957 940.642 Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Μείνλ: Πξνβιέςεηο 236.978 222.240 Φόξνη (4)                             (14)                           

Απαηηήζεηο από πειάηεο (κεηά από πξνβιέςεηο) 683.979 718.402 Απνζβέζεηο 741 1.208

Ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.497 1.563       Κέξδε από αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο 883 -

Επελδπηηθά αθίλεηα 67.799 55.335 Απνκεηώζεηο 9.708 19.751

Αλαβαιιόκελεο θνξινγηθέο απαηηήζεηο 22.307 22.322 Πξνβιέςεηο 14.705 92.714

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 78.295 91.549 Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 
YNOΛO ENEPΓHTIKOY 861.466 892.234 ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Μείσζε/ (αύμεζε) απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη ινηπνύο ινγαξηαζκνύο 9.343                       19.692                     

(Μείσζε)/ αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) (15.221)                    2.838                       

      ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α) 4.058                       26.298                     

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 10.464 23.889  Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Οκνινγηαθά θαη ινηπά ηξαπεδηθά δάλεηα 780.299 799.781 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ (4)                             (25)                           

Δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο 5.871 5.871 Πσιήζεηο/ (Αγνξέο) νκνινγηώλ εηαηξηώλ (46)                              -

Λνηπέο πξνβιέςεηο 440 2.210      ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) (50)                           (25)                           

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ 

από ηελ ππεξεζία   378 404  Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

ύνολο ςποσπεώζεων (α) 797.452 832.155 Εηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα - (115.000)                  

Εμνθιήζεηο δαλείσλ (19.482)                    (2.552)                      

Μεηνρηθό Κεθάιαην 118.860 140.549       Εηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 20.000                     85.000                     

Δηαθνξά ππέξ ην άξηην 124.396 104.820      ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 518                          (32.552)                    

Απνζεκαηηθά 1.457 1.421

πζζσξεπκέλα θέξδε (180.699)                  (186.711)                  

ύνολο ιδίων κεθαλαίων (β) 64.014 60.079

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα 

πεπιόδος (α) + (β) + (γ) 4.526                       (6.279)                      

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 3.063 9.342

YNOΛO ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΚΑΗ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ (α) + (β) 861.466 892.234

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 7.589 3.063

1 Ηαν-31 Γεκ. 2015 1 Ηαν-31 Γεκ. 2014 1 Ηαν-31 Γεκ. 2015 1 Ηαν-31 Γεκ. 2014

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 26.486 29.548 ύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ σπήζηρ 60.079 85.043

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (16.898)                    (21.314)                    

Καθαπά έζοδα ηόκων 9.588 8.234 (15)                           (80)                           

Λνηπά έζνδα 6.052 3.930 Αλαβαιιόκελε θνξνινγία - 21                            

ύνολο καθαπών εζόδων 15.640 12.164 Φόξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ (4)                             (14)                           

Δαπάλεο πξνζσπηθνύ (1.927)                      (2.194)                      Μεηαβνιή απνζεκαηηθώλ ιόγσ απνξξόθεζεο Γεληθήο Leasing Α.Ε. - -

Λνηπά έμνδα (4.656)                      (6.187)                      Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 20.000 85.000

Απνζβέζεηο ελζώκαησλ, άπισλ θαη επελδπηηθώλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ (741)                         (1.208)                      Αλαινγηζηηθά θέξδε/(δεκηέο) θαζνξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ παξνρώλ 51 -

Απνκείσζε αμίαο επελδπηηθώλ αθηλήησλ (9.708)                      (19.752)                    πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά από θόξνπο (16.097)                    (109.891)                  
Απνκείσζε αμίαο απαηηήζεσλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνύ (14.705)                    (92.714)                    ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ σπήζηρ 64.014                     60.079                     

Κέπδη ππο θόπων (16.097)                    (109.891)                  

Φόξνο εηζνδήκαηνο - -

Κέπδη μεηά από θόποςρ (Α) (16.097)                    (109.891)                  

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                  Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΠΖΝΔΛΟΠΖ . ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ

Α.Γ.Σ. ΑΖ 000419

Θέμα Έμθαζηρ: Υσξίο λα δηαηππώλνπκε επηθύιαμε ζηε γλώκε καο, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε

ζεκείσζε 2.1 ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο νπζηώδεηο αβεβαηόηεηεο πνπ

απνξξένπλ από ηηο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Ειιάδα θαη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, νη νπνίεο

επεξεάδνπλ ηνλ ηξαπεδηθό θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε κεηξηθή Σξάπεδα Πεηξαηώο. Οη νπζηώδεηο

απηέο αβεβαηόηεηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζεκαληηθή εμάξηεζε ηεο Εηαηξείαο από ηε ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε

ηεο πνπ παξέρεη ε Σξάπεδα Πεηξαηώο, δύλαληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθή ακθηβνιία γηα ηε δπλαηόηεηα ηεο

Εηαηξείαο λα ζπλερίζεη απξόζθνπηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηόηεηα.

31 Γεκεμβπίος 2015

ΣΟΗΥΔΗΑ KATATAH ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

(Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ)

ΣΟΗΥΔΗΑ KATATAH METABOΛΩN ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

          ΗΩΑΝΝΖ . ΜΑΤΡΔΛΟ

               Α.Γ.Σ. ΑΒ 587241

Αθήνα, 21 Ηοςνίος 2016

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Η. ΣΕΗΔΡΑΚΖ

Α.Γ.Σ.  617051

3. Η Εηαηξία δελ έρεη αλέιεγθηεο ρξήζεηο ελώ γηα ηηο ρξήζεηο 2011-2014 έιαβε θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό βάζεη ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν. 2238/1994. Η Γεληθή Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο ΑΕ δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2008-2010 ελώ γηα

ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο έρεη δεκηνπξγεζεί ζρεηηθή πξόβιεςε ζύκθσλα κε ηα ΔΠΥΑ.

4. Επί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.

5. Οη πάζεο θύζεσο επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο, θαζώο νη εθθξεκνύζεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Εηαηξίαο.

6. Έζνδα (παξνρή ππεξεζηώλ), έμνδα (παξνρή ππεξεζηώλ) θαη ηα ππόινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Εηαηξίαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε αλέξρνληαη ζε € 1.314 ρηι., € 17.023 ρηι., € 5.038 ρηι. θαη € 788.593 ρηι. αληίζηνηρα.

7. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηελ Εηαηξεία ηελ 31/12/2015 ήηαλ 50. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηεο Εηαηξίαο ζην ηέινο ηνπ 2014 ήηαλ 50. 

Επίδξαζε ιόγσ αλαδξνκηθήο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΔΛΠ 19 

"Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο"

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

1. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΠΕΘΡΑΘΩ LEASING ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΘΚΕ ΜΘΘΩΕΘ Α.Ε., πεξηιακβάλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελζσκάησζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΘΡΑΘΩ Α.Ε. (έδξα ΕΛΛΑΔΑ, Αζήλα) κε

πνζνζηό 100,00%.

2. Έρνπλ ηεξεζεί νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζέηεζε ε Εηαηξία βάζεη ησλ Δηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηνδνηηθήο Αλαθνξάο. 

              ΠEIPAIΩ LEASING XPHMATOΓOTIKE MIΘΩEI A.E.
                        ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ από 1/1/2015 έωρ 31/12/2015

                          (δημοζιεςμένα βάζει ηος κ.ν. 2190/20, άπθπο 135 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ καηά ηα ΓΠΥΑ)

(Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ)

(Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ)(Ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

TOIXEIA KATATAH TAMEIAKΩN POΩNΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο «ΠΕΘΡΑΘΩ LEASING ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΘΚΕ ΜΘΘΩΕΘ Α.Ε.». Ο αλαγλώζηεο πνπ επηδεηά λα αληιήζεη νινθιεξσκέλε εηθόλα 

ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Δηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα θαζώο θαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή. Ελδεηθηηθά κπνξεί λα 

αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο, όπνπ αλαξηώληαη ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία. Οη Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξίαο είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεύζπλζε www.piraeusleasing.gr θαη ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Εηαηξηώλ, κε αξηζκό 

44407/01/B/99/91(06)-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 7480501000.

31 Γεκεμβπίος 2014

http://www.piraeusleasing.gr/



