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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας 

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, της 30ης Ιουνίου 2014 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και 

ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης 

περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν 

την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 

παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας 

ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η 

επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών 

ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην 

εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο 

από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη 

δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα 

οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη 

ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 

συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014 

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 

 

Αθανασία Γερασιμοπούλου 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 32071 
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Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  

    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Ποσά σε Ευρώ Σημ. 

30/06/2014 31/12/2013 

              

30/06/2014 31/12/2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό           

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 7 273.083 276.763 273.083 276.763 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία   45.911 29.096 45.911 29.096 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία 
9 161.294 149.132 161.294 149.132 

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες   179.432 0 250.000 0 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 8  3.149.240 3.684.518 3.149.240 3.684.518 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   3.808.959 4.139.509 3.879.527 4.139.509 

Κυκλοφορούν ενεργητικό           

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 10 1.446.797 2.885.202 1.446.797 2.885.202 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 11 3.267.763 1.984.263 3.267.763 1.984.263 

Απαιτήσεις από ταμειακά διαθέσιμα πελατών 12 32.035.950 31.056.147 32.035.950 31.056.147 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 905.179 1.371.988 905.179 1.371.988 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   
        

37.655.689 37.297.600 37.655.689 37.297.600 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   41.464.648 41.437.109 41.535.216 41.437.109 

            

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ           

Μετοχικό κεφάλαιο   6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 

Αποθεματικα Έυλογης Αξίας   94.862 90.548 94.862 90.548 

Λοιπά αποθεματικά   4.601.888 4.601.888 4.601.888 4.601.888 

Αποτελέσματα εις νέον   -3.902.258 -5.134.488 -3.831.690 -5.134.488 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   7.094.492 5.857.948 7.165.060 5.857.948 

  
  

    
    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού   157.286 137.928 157.286 137.928 

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις   80.000 80.000 80.000 80.000 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   14.697 21.035 14.697 21.035 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   251.983 238.963 251.983 238.963 

  
  

    
    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Υποχρεώσεις σε Πελάτες - Χρηματιστές 14 33.385.967 33.992.248 33.385.967 33.992.248 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   180.927 135.642 180.927 135.642 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις   126.609 634.253 126.609 634.253 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
        

424.670 578.055 424.670 578.055 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   34.118.173 35.340.198 34.118.173 35.340.198 

  
  34.370.156 35.579.161 34.370.156 35.579.161 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
  41.464.648 41.437.109 41.535.216 41.437.109 

 

 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 6-19) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 

            

    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε Ευρώ Σημ. 
01.01 - 

30.06.2014 

01.01 - 

30.06.2013 

01.01 - 

30.06.2014 

01.01 - 

30.06.2013 

            

Κύκλος εργασιών 15 3.163.049 2.026.568 3.163.049 2.026.568 

Κόστος παροχής υπηρεσιών 16 -1.529.674 -1.317.365 -1.529.674 -1.317.365 

Μικτά κέρδη    1.633.374 709.203 1.633.374 709.203 

Άλλα έσοδα   213.265 235.664 213.265 235.664 

Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 16 -379.008 -404.922 -379.008 -404.922 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 16 -194.664 -266.233 -194.664 -266.233 

Άλλα έξοδα   -39.090 -38.178 -39.090 -38.178 

Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 
  1.233.878 235.534 1.233.878 235.534 

Έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 17 125.759 144.339 125.759 144.339 

Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 17 -53.218 -37.335 -53.218 -37.335 

Αναλογία Αποτελέσματος συγγενών επιχειρήσεων   -70.568 0     

Κέρδη προ φόρων   1.235.851 342.539 1.306.419 342.539 

Φόρος εισοδήματος 18 4.869 16.546 4.869 16.546 

Κέρδη μετά από φόρους (Α)   1.240.720 359.085 1.311.288 359.085 

            

Λοιπά Συνολικά Έσοδα           

Ποσά που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε 

μεταγενέστερες περιόδους: 
      

    
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) από προγράμματα καθορισμένων 

παροχών 
  -11.474 - -11.474 - 

Αναβαλλόμενη φορολογία επί των αναλογιστικών κερδών των 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 

  2.983 - 2.983 - 

Αναβαλλόμενη Φορολογία επί της επανεκτίμησης της υποχρεώσης 
παροχών προσωπικού, λόγω της μεταβολής στο φορολογικό 

συντελεστή 
  - -12.140 - -12.140 

Ποσά που ενδέχεται να αναταξινομηθούν στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους: 
  

        

Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση    5.829,90   31.676 5.829,90   31.676 

Αναβαλλόμενη Φορολογία Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών 

Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση  
  -1.515,77   -8.236 -1.515,77   -8.236 

Αναβαλλόμενη Φορολογία Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών 

Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση  λόγω της μεταβολής στο 

φορολογικό συντελεστή 
  0,00   -3.051 0,00   -3.051 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) περιόδου μετά φόρων (Β)   -4.177 8.249 -4.177 8.249 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ   
1.236.544 367.334 1.307.112 367.334 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 6-19) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου  

 

Ποσά σε Ευρώ 
Μετοχικό               

κεφάλαιο 

Αποθεματικά 

εύλογης 

αξίας 

Λοιπά 

Αποθεματικά  

Αποτελέσματα 

εις νέο 
Σύνολο 

            

Υπόλοιπο  έναρξης 1/1/2013 6.300.000 40.679 4.601.888 -6.145.274 4.797.293 

Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού       161.865 161.865 

Αναθεωρημένο Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013 6.300.000 40.679 4.601.888 -5.983.410 4.959.158 

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου         0 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου         0 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 6.300.000 40.679 4.601.888 -5.983.410 4.959.158 

Κέρδη Περιόδου       359.085 359.085 

Λοιπά συνολικά έσοδα:           

Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση    31.676     31.676 

Αναβαλλόμενη Φορολογία Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 

Διαθέσιμων προς Πώληση  
  -8.236     -8.236 

Αναβαλλόμενη Φορολογία Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 

Διαθέσιμων προς Πώληση λόγω αλλαγής Φορολογικού Συντελεστή 
  -3.051     -3.051 

Αναβαλλόμενοι φόροι επί της επανεκτίμησης της υποχρεώσης παροχών 

προσωπικού λόγω της μεταβολής στο φορολογικό συντελεστή 
      -12.140 -12.140 

Αναλογιστικό Κέρδος (Ζημιά) από Προγράμματα καθορισμένων παροχών        0 

 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους  0 20.389 0 -12.140 8.249 

Υπόλοιπο την 30/06/2013 6.300.000 61.069 4.601.888 -5.636.465 5.326.492 

            

            

Υπόλοιπο  έναρξης 1/1/2014 6.300.000 90.548 4.601.888 -5.134.488 5.857.949 

Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού       0 0 

Αναθεωρημένο Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014 6.300.000 90.548 4.601.888 -5.134.488 5.857.949 

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου         0 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου         0 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 6.300.000 90.548 4.601.888 -5.134.488 5.857.949 

Κέρδη Περιόδου       1.240.720 1.240.720 

Λοιπά συνολικά έσοδα:           

Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση    5.830     5.830 

Αναβαλλόμενη Φορολογία Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 

Διαθέσιμων προς Πώληση  
  -1.516     -1.516 

Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) από προγράμματα καθορισμένων παροχών       -11.474 -11.474 

Αναβαλλόμενη φορολογία επί των αναλογιστικών κερδών των 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 

      2.983 2.983 

 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους  0 4.314 0 -8.491 -4.177 

Υπόλοιπο την 30/06/2014 6.300.000 94.862 4.601.888 -3.902.258 7.094.492 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 6-19) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας  

 

 

Ποσά σε Ευρώ 
Μετοχικό               

κεφάλαιο 

Αποθεματικά 

εύλογης 

αξίας 

Λοιπά 

Αποθεματικά  

Αποτελέσματα 

εις νέο 
Σύνολο 

            

Υπόλοιπο  έναρξης 1/1/2013 6.300.000 40.679 4.601.888 -6.145.274 4.797.293 

Επανεκτίμηση υποχρεώσης παροχών προσωπικού       161.865 161.865 

Αναθεωρημένο Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013 6.300.000 40.679 4.601.888 -5.983.410 4.959.158 

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου         0 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου         0 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 6.300.000 40.679 4.601.888 -5.983.410 4.959.158 

Κέρδη (ή ζημιές) Περιόδου       359.085 359.085 

Λοιπά συνολικά έσοδα:           

Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση    31.676     31.676 

Αναβαλλόμενη Φορολογία Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 

Διαθέσιμων προς Πώληση  
  -8.236     -8.236 

Αναβαλλόμενη Φορολογία Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 
Διαθέσιμων προς Πώληση λόγω αλλαγής Φορολογικού Συντελεστή 

  -3.051     -3.051 

Αναβαλλόμενοι φόροι επί της επανεκτίμησης της υποχρεώσης παροχών 

προσωπικού λόγω της μεταβολής στο φορολογικό συντελεστή 
      -12.140 -12.140 

Αναλογιστικό Κέρδος (Ζημιά) από Προγράμματα καθορισμένων παροχών        0 

 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους  0 20.389 0 -12.140 8.249 

Υπόλοιπο την 30/06/2013 6.300.000 61.069 4.601.888 -5.636.465 5.326.492 

            

            

Υπόλοιπο  έναρξης 1/1/2014 6.300.000 90.548 4.601.888 -5.134.488 5.857.949 

Επανεκτίμηση υποχρεώσης παροχών προσωπικού       0 0 

Αναθεωρημένο Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014 6.300.000 90.548 4.601.888 -5.134.488 5.857.949 

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου         0 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου         0 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 6.300.000 90.548 4.601.888 -5.134.488 5.857.949 

Κέρδη (ή ζημιές) Περιόδου       1.311.288 1.311.288 

Λοιπά συνολικά έσοδα:           

Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση    5.830     5.830 

Αναβαλλόμενη Φορολογία Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 

Διαθέσιμων προς Πώληση  
  -1.516     -1.516 

Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) από προγράμματα καθορισμένων παροχών       -11.474 -11.474 

Αναβαλλόμενη φορολογία επί των αναλογιστικών κερδών των 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 

      2.983 2.983 

 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους  0 4.314 0 -8.491 -4.177 

Υπόλοιπο την 30/06/2014 6.300.000 94.862 4.601.888 -3.831.690 7.165.060 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 6-19) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 

 

(Ποσά σε ευρώ)
30.06.2014 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013

Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.235.851 342.539 1.306.419 342.539

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 28.120 32.318 28.120 32.318

Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Προβλέψεις 22.610 27.897 22.610 27.897

Κέρδη/(Ζημιές) Αποτίμησης Χρηματ/μέσων διαθεσίμων προς Πώληση

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -509 -6.064 -509 -6.064

(Κέρδη)/Ζημιές από Κοινοπραξίες 70.568 0

Πιστωτικοί τόκοι -22.872 -43.485 -22.872 -43.485

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 38.254 27.462 38.254 27.462

Συναλλαγματικές διαφορές 0 -14.301 0 -14.301

Μερίσματα 0 -1.312 0 -1.312

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) Διαθεσίμων Πελατών -979.803 -3.421.867 -979.803 -3.421.867

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 723.001 -6.074.054 723.001 -6.074.054

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -749.024 11.791.850 -749.024 11.791.850

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -38.254 -27.462 -38.254 -27.462

Καταβληθέντες φόροι εισοδήματος 0 0 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 327.941 2.633.521 327.941 2.633.521

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων  πάγιων στοιχείων -94.083 -16.075 -94.083 -16.075

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων  πάγιων στοιχείων 40.437 244 40.437 244

Τόκοι εισπραχθέντες 22.872 50.780 22.872 50.780

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -256.332 0 -256.332 0

Μερίσματα εισπραχθέντα 0 1.312 0 1.312

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -287.106 36.260 -287.106 36.260

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 572.108 0 572.108

Εξοφλήσεις δανείων -507.644 0 -507.644 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -507.644 572.108 -507.644 572.108

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) -466.809 3.241.889 -466.809 3.241.890

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.371.988 20.357.726 1.371.988 20.357.726

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 905.179 23.599.616 905.179 23.599.616

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 6-19) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

Η Εταιρεία συστάθηκε το 1991 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, και η επωνυμία 

της Εταιρείας κατά την ίδρυση ήταν «MIDLAND - ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

Την 28.01.1991 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό Μητρώου 23572/06/β/91/14, 

περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο φύλλο 234/29.01.1991 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης. 

Από την ίδρυση της Εταιρείας έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί μία σειρά τροποποιήσεων του 

καταστατικού της με αλλαγές στην επωνυμία, τον σκοπό, το μετοχικό της κεφάλαιο και λοιπά άρθρα του 

καταστατικού. Σήμερα η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 

Α.Ε.Π.Ε.Υ.» . 

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο 

μητρώο Α.Ε. της αποφάσεως της αρμόδιας αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του 

καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία, του έτους 2041. Η διάρκειά της μπορεί να 

παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. 

Στις 15.4.2014 η Εταιρείας συμμετείχε με ποσοστό 50% στην ίδρυση της Εταιρείας «ASSET WISE 

CAPITAL MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ», η οποία δραστηριοποιείται στο χρηματοπιστωτικό τομέα και 

ειδικότερα στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Στις 30.06.2014 η εταιρεία κατείχε 25.000 ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 €.   

Από τη χρήση 2014 η Εταιρεία συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις λόγω της συμμετοχής 

της στο μετοχικό κεφάλαιο της ASSET WISE CAPITAL MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Βλέπε παράγραφο 

5). 

Φύση Δραστηριοτήτων 

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών με κύριο σκοπό τη διεξαγωγή 

χρηματιστηριακών συναλλαγών σε κάθε είδους χρηματιστήρια αξιών και παραγώγων που προβλέπονται 

από την εκάστοτε νομοθεσία. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει επίσης οποιαδήποτε κύρια ή παρεπόμενη 

επενδυτική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3606/2007, εφόσον έχει την απαραίτητη σχετική 

άδεια από την αρμόδια αρχή και συγκεκριμένα: 

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω, η Εταιρεία μπορεί (α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να πράττει γενικά οτιδήποτε προς περαίωση του τιθέμενου σκοπού 

της, (β) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή 

σκοπό, (γ) να συμμετέχει σε ενώσεις προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και (δ) να εγγυάται 

υποχρεώσεις τρίτων. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων  

(α) Σημείωση συμμόρφωσης 

Οι εξαμηνιαίες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2014 (εφεξής οι 

«οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά». Δεν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν 

εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή 

συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(I.A.S.B.) καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας 

Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B. 

Οι εξαμηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση 

με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές 

καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2013.  

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας την 28
η
 Αυγούστου 2014. 

Τα ποσά που αναφέρονται στις ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι σε Ευρώ 

στρογγυλοποιημένα στην πλησιέστερη μονάδα. 

(β) Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις της διοικήσεως  

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι 

οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης 

οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά 

εσόδων και εξόδων κατά της περιόδου. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα 

οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε 

άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία 

θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση 

όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 

 

3. Βασικές Λογιστικές Αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές 

που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 και έχουν 
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εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και 

Διερμηνείες που ισχύουν από την 01/01/2014 όπως παρουσιάζονται στην επόμενη παράγραφο. 

 

4. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές    

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα Δ.Π.Χ.Α. και τις διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από τη 

Ευρωπαϊκή Ένωση και που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη των Οικονομικών 

Καταστάσεων που καλύπτουν τη χρήση 2014.  

 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και η εφαρμογή τους είναι 

υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή μεταγενέστερα. 

 ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό 

Έλεγχο» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες 

Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και 

ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης 

που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 

αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 

«Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» 

καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν 

Κοινό Διακανονισμό (Joint Arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε 

Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές 

Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες 

Οντότητες» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις 

από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως 

συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο 

ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα πρότυπα έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις του Ομίλου, δεδομένου ότι από το 2014 η εταιρεία συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις λόγω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ASSET WISE CAPITAL 

MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Βλέπε παράγραφο 5). 

 

 Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο, 

Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και 

ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με 

τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις 
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κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής 

προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, 

αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την 

απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου.   

 Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 

27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί 

τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην 

επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή 

και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση 

την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών 

κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά 

επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 

σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του 

Ομίλου.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου για 

τις περιπτώσεις συμψηφισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας.  

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις 

για το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 36 

«Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που 

θα πρέπει να πραγματοποιούνται αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού που 

έχει υποστεί μείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης. 

Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - 

Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 39 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων 

είναι η εισαγωγή μίας εξαίρεσης περιορισμένου σκοπού, αναφορικά με την αναστολή της λογιστικής 

αντιστάθμισης, σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39. Συγκεκριμένα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, προτείνεται μία εξαίρεση όταν ο αντισυμβαλλόμενος ενός παραγώγου που έχει 

προσδιοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα 

αλλαγών σε νόμους ή κανονισμούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαμβάνεται και στο ΔΠΧΑ 9 
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«Χρηματοοικονομικά Μέσα». Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του 

Ομίλου και της Εταιρείας.  

.  

 ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε μία 

εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί από το 

κράτος, στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία διερμηνεία του ΔΛΠ 37 

«Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ΔΛΠ 37 θέτει τα 

κριτήρια για την αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα δέσμευση που 

προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνωστό ως δεσμευτικό γεγονός. Η διερμηνεία αναφέρει ότι το 

δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που 

περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωμή της εισφοράς. Οι τροποποιήσεις 

έχουν/δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας.  

 

Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικές από λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2014, αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και δεν εφαρμόστηκαν νωρίτερα από τον Όμιλο και την Εταιρεία  

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών 

σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι 

τροποποιήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τα ζητήματα που συζητήθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων κατά τη διάρκεια του κύκλου του έργου που ξεκίνησε το 2010, και  είχαν 

συμπεριληφθεί στο σχέδιο έκθεσης των προτεινόμενων τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ Ετήσιες Βελτιώσεις 

στα ΔΠΧΑ 2010 - 2012 Κύκλος (δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2012). Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές 

οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο 

είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός 

ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων,  

ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα 

στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 

7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – 

αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Ο 

Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών 

σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι 

τροποποιήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τα ζητήματα που συζητήθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων κατά τη διάρκεια του κύκλου του έργου που ξεκίνησε το 2011, και  είχαν 
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συμπεριληφθεί στο σχέδιο έκθεσης των προτεινόμενων τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ Ετήσιες Βελτιώσεις 

στα ΔΠΧΑ 2011 - 2013 Κύκλος (δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2012). Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές 

οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο 

είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 

13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της 

αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την 

ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Ο Όμιλος θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων (για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 

«Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων 

(Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων 

μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να 

απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των 

εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της 

μισθοδοσίας. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του 

Ομίλου του, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

5. Δομή Ομίλου - Βάση Ενοποίησης  

Στις 15.4.2014 η Εταιρείας συμμετείχε με ποσοστό 50% στην ίδρυση της Εταιρείας «ASSET WISE 

CAPITAL MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ», αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η παροχή επενδυτικών 

υπηρεσιών. 

Η συμμετοχή στην ανωτέρω εταιρεία ενσωματώθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που 

κατάρτισε για πρώτη φορά η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις 30.06.2014, με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης, ως Κοινοπραξία.  

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 11, Κοινοπραξία είναι μια κοινή συμφωνία με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη τα 

οποία ασκούν από κοινού έλεγχο της συμφωνίας έχουν δικαιώματα στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της 

κοινοπραξίας. Από κοινού έλεγχος είναι η συμβατικώς συμφωνηθείσα κοινή άσκηση ελέγχου μιας 

συμφωνίας, που υφίσταται μόνον όταν οι αποφάσεις για τις σχετικές δραστηριότητες απαιτούν ομόφωνη 

συναίνεση των μερών που ασκούν από κοινού τον έλεγχο.  

Το μερίδιο του Ομίλου πάνω στα κέρδη ή τις ζημίες της Κοινοπραξίας μετά την απόκτηση καταχωρείται στην 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, ενώ αυτό επί των μεταβολών των αποθεματικών μετά την απόκτηση, καταχωρείται 

στα αποθεματικά. Όλες αυτές οι μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεων. Στην περίπτωση που το 

μερίδιο του Ομίλου επί των ζημιών μιας Κοινοπραξίας εξισωθεί με το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινοπραξία, δεν 

αναγνωρίζονται ζημιές, με εξαίρεση την περίπτωση που έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις για λογαριασμό της 

Κοινοπραξίας. 

Ο Όμιλος παύει να εφαρμόζει τη μέθοδο της καθαρής θέσης από την ημερομηνία που δε θα ασκεί πλέον 

ουσιώδη επιρροή σε μία κοινοπραξία και αντιμετωπίζει λογιστικά την επένδυση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 

επιμετρώντας την επένδυση σε εύλογη αξία. Όποια διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης 

αξίας της επένδυσης στην κοινοπραξία καταχωρείται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της χρήσης.  
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Στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής οι επενδύσεις σε Κοινοπραξίες εμφανίζονται στο κόστος 

κτήσεως μειωμένο με την τυχόν ζημιά απομείωσης. Σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής 

Θέσης, η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι 

επενδύσεις έχουν υποστεί απομείωση. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ 

κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ASSET WISE CAPITAL MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταρτίζονται για 

την ίδια περίοδο αναφοράς όπως της ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., εφαρμόζοντας 

τις ίδιες λογιστικές αρχές. 

 Συνοπτικά η δομή του Ομίλου στις 30.06.2014 είναι η εξής: 

 

Επωνυμία Χώρα Έδρας 
Μέθοδος 

Ενοποίησης 

% Συμμετοχής 

(άμεση) 

        

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 

Α.Ε.Π.Ε.Υ 
Ελλάδα Μητρική 

  

ASSET WISE CAPITAL MANAGEMENT 

Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
Ελλάδα Καθαρή Θέση 50,00% 

 
 

6. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Οι στόχοι του Ομίλου ως προς τους κινδύνους χρηματοοικονομικής φύσης και οι πολιτικές που ασκεί για 

αυτούς τους κινδύνους είναι οι ίδιοι με αυτούς που αναφέρονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013. 

 

7. Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία του Ομίλου. 

 

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 30.6.2014 31.12.2013 

Δοσμένες εγγυήσεις 13.742 11.942 

Συμμετοχή σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 1.095.647 1.335.102 

Συμμετοχή σε Επικουρικό Κεφάλαιο 2.039.401 2.337.023 

Λοιπές εγγυήσεις 450 450 

Σύνολο 3.149.240 3.684.518 
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9. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν 19.433 μετοχές της 

Εταιρείας ΕΧΑΕ, οι αποτιμώνται σε εύλογες αξίες με τη χρήση τιμών ενεργούς αγοράς και για τον λόγο 

αυτό ταξινομούνται σε “Επίπεδο 1”. 

 

10. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου, αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ 30.06.2014 31.12.2013 

      

Πελάτες χωρίς πίστωση 746.024 746.475 

Πελάτες margin 16.381 116.396 

Πελάτες 3D 557.046 56.916 

Χρηματιστήριο Αθηνών / Λονδίνου 127.346 1.941.590 

Θεματοφύλακες 0 23.824 

Σύνολο 1.446.797 2.885.202 

 

 

Οι πελάτες χωρίς πίστωση μπορούν να προβούν σε αγορές εφόσον διαθέτουν επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο 

η μέχρι το 50% του χαρτοφυλακίου των και εξοφλούν τα χρεωστικά υπόλοιπα την ημέρα εκκαθάρισης της 

συναλλαγής των. 

Οι πελάτες 3D μπορούν να προβούν σε αγορές εφόσον διαθέτουν επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο, ή μέχρι το 

50% του χαρτοφυλακίου τους. 

Η παροχή πίστωσης στους πελάτες margin γίνεται βάσει της απόφασης 2/213/28.03.2001 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. Το συνολικό ποσό της χορηγηθείσας πιστώσεως σε πελάτη είναι μέρος (έως 55%) του 

χαρτοφυλακίου μετοχών, το οποίο έχει κατατεθεί για το σκοπό της χορηγήσεως. 

 

Ο Όμιλος δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις.  

 

11. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ 30.06.2014 31.12.2013 

      

Ελληνικό Δημόσιο / Παρακρατούμενοι 

φόροι 
544.613 536.368 

Ξένα παράγωγα σε ευρώ 119.632 19.580 

Ξένα παράγωγα σε ξένο νόμισμα 6.977 53.688 

Δεσμευμένες Καταθέσεις 2.500.000 1.000.000 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 41.779 42.119 

Μη εκκαθαρισμένες πράξεις ομολόγων 0 288.523 
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Έξοδα επόμενων χρήσεων 54.762 43.986 

Σύνολο 3.267.763 1.984.263 

 

Οι δεσμευμένες καταθέσεις αφορούν ποσά που έχουν δεσμευτεί για έκδοση εγγυητικής επιστολής της 

Εταιρείας υπέρ του Συνεγγυητικού καθώς και για κάλυψη ορίου κινδύνου συναλλαγών θεσμικών 

επενδυτών. 

 

 

12. Απαιτήσεις από ταμειακά διαθέσιμα πελατών 

Οι απαιτήσεις από ταμειακά διαθέσιμα πελατών αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε Ευρώ 30.06.2014 31.12.2013 

      

Απαιτήσεις από προθεσμιακές καταθέσεις 

πελατών 
16.033.845 19.208.680 

Καταθέσεις όψεως για λογ/μό πελατών σε ξ.ν. 7.973.476 6.086.159 

Καταθέσεις όψεως για λογ/μό πελατών σε ευρώ 8.028.629 5.761.308 

Σύνολο 32.035.950 31.056.147 

 

Η Εταιρεία εφαρμόζοντας την απόφαση 2/452/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διατηρεί τα κεφάλαια 

των πελατών σε ξεχωριστούς Τραπεζικούς λογαριασμούς χαρακτηρισμένους ως ”πελατείας” τα οποία σε 

περίπτωση που ζητηθούν καταβάλλονται στον δικαιούχο. 

Οι απαιτήσεις απο προθεσμιακές καταθέσεις αφορούν ώριμα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών άνω των 600 € 

επενδεδυμένα σε προθεσμιακή κατάθεση. Η απαίτηση αυτή εμφανίζεται και ως υποχρέωση της Εταιρείας 

προς τους πελάτες της (σημ. 14).  

13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε Ευρώ 30.06.2014 31.12.2013 

      

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 779.100 678.365 

Καταθέσεις όψεως σε ξ.ν. 115.949 681.255 

Διαθέσιμα στο ταμείο 10.130 12.369 

Σύνολο 905.179 1.371.988 

 

14. Υποχρεώσεις σε Πελάτες-χρηματιστήρια 

Η ανάλυση των πιστωτικών υπολοίπων των πελατών έχει ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 30.06.2014 31.12.2013 
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Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών που αφορούν μη εκκαθαρισμένες συναλλαγές 133.108 2.821.787 

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών μετά την εκκαθάριση συναλλαγών (ώριμα 

πιστωτικά) 
15.995.322 11.853.275 

Χρηματιστήριο Αθηνών - Εκκαθάριση 529.904 52.912 

Υποχρεώσεις από προθεσμιακές καταθέσεις σε ευρώ 16.033.845 19.208.680 

Θεματοφύλακες 4.025 55.594 

Μη εκκαθαρισμένες πράξεις ομολόγων 687.810 0 

Ξένα παράγωγα σε ξένο νόμισμα 1.953 0 

Σύνολο 33.385.967 33.992.248 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την υπ’ αριθ. 3308/26.7.2005 επιστολή της, απαίτησε να εμφανίζονται 

διακριτά στις οικονομικές καταστάσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) της Εταιρίας τα πιστωτικά υπόλοιπα των 

πελατών μετά την εκκαθάριση των συναλλαγών (Ώριμα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών).  

Τα ώριμα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών επενδύονται σε προθεσμιακές καταθέσεις εφόσον 

υπερβαίνουν τα 600 €. Οι προθεσμιακές καταθέσεις γίνονται στην ALPHABANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ και EUROBANK. 

Τα υπόλοιπα κάτω των 600 € είναι κατατεθιμένα σε λογαριασμούς όψεως πελατείας. 

 

15. Κύκλος Εργασιών  

Ο Κύκλος εργασιών του Ομίλου αναλύεται ως εξής:  

Ποσά σε Ευρώ 1.1-30.06.2014 1.1-30.06.2013 

      

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.749.127 1.023.140 

Προμήθειες παραγώγων 690.626 647.201 

Μεταβιβαστικά ονομαστικών τίτλων 575.564 237.601 

Έσοδα χρηματιστηριακών εργασιών 147.732 107.879 

Λοιπά έσοδα 0 10.747 

Σύνολο 3.163.049 2.026.568 

 

16. Έξοδα κατά είδος 

Τα έξοδα κατά είδος αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ 1.1-30.06.2014 1.1-30.06.2013 

      

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 992.424 881.153 

Παροχές τρίτων 190.219 263.476 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 225.764 299.634 

Αποσβέσεις παγίων  28.120 32.319 

Φόροι – Τέλη 14.307 12.083 
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Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 7.884 8.992 

Λοιπές προβλέψεις 34.296 49.509 

Διάφορα έξοδα 610.332 441.355 

Σύνολο 2.103.346 1.988.520 

 

17. Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα για την περίοδο 1.1.-30.06.2014 και τη συγκριτική περίοδο του 2013 

αναλύονται στους παρακάτω πίνακες: 

 Χρηματοοικονομκά έσοδα 

Ποσά σε Ευρώ 1.1-30.06.2014 1.1-30.06.2013 

      

Πιστωτικοί τόκοι 22.872 43.454 

Έσοδα χρεογράφων 89.986 92.248 

Έσοδα από Επικουρικό 12.901 7.295 

Μερίσματα 0 1.342 

Σύνολο 125.759 144.339 

 

 Χρηματοοικονομικά έξοδα 

Ποσά σε Ευρώ 1.1-30.06.2014 1.1-30.06.2013 

      

Χρεωστικοί τόκοι 38.254 27.462 

Έξοδα από αγοραπωλησία 

μετοχών 
14.964 9.873 

Σύνολο 53.218 37.335 

 

 

18. Φόρος εισοδήματος 

Τα ποσά των φόρων εισοδήματος που εμφανίζονται στα αποτελέσματα της τρέχουσας και της συγκριτικής 

περιόδου αφορούν αναβαλλόμενο φορολογικό έσοδο, το οποίο έχει υπολογιστεί με τον ισχύοντα 

φορολογικό συντελεστή 26%.  

Λόγω των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων, δεν προκύπτει έξοδο φόρου για 

την εταιρεία.   

 

19. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

Ο μέσος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά τη χρήση 2013 ήταν 42 άτομα ενώ 

στη χρήση 2014 ήταν 46 άτομα.  

Οι παροχές προς το προσωπικό της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:  

Ποσά σε Ευρώ 1.1-30.06.2014 1.1-30.06.2013 

      

Μισθοί και ημερομίσθια 765.329 678.363 



ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ 

  

17 

 

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα 

προσωπικού 
30.105 22.861 

Εργοδοτικές εισφορές 196.990 179.929 

Σύνολο 992.424 881.153 

 

 

20. Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 

20.1  Νομικές υποθέσεις 

Υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που σύμφωνα με την 

εκτίμηση του νομικού τμήματος δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 

λειτουργία της Εταιρείας.  

20.2  Φορολογικά θέματα 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010 και είναι ενδεχομένως υπόχρεη για 

πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που πιθανόν να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές. Έναντι 

αυτής της ενδεχόμενης υποχρέωσης, η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους Ευρώ 80 χιλ. 

Για τις χρήσεις 2011-2013 η εταιρία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης 

ΠΟΛ 1159/2011. Για να θεωρηθούν οι χρήσεις περαιωμένες πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 

1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011.  

Ομοίως για το 2014, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στον ίδιο φορολογικό έλεγχο.  

 

21. Λειτουργικές μισθώσεις  

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας (ως μισθώτριας) από μισθώματα αφορούν κατά κύριο λόγο τα κτίρια που 

χρησιμοποιεί.  Τα ελάχιστα μελλοντικά μισθώματα είναι: 

 
Ευρώ 

Έως 1 έτος 52.500 

Από 1 έως 5 έτη 421.183 

 

22. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Ως συνδεδεμένα μέρη της εταιρείας νοούνται η μητρική εταιρεία καθώς και οι λοιπές επιχειρήσεις οι 

οποίες ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα από αυτήν. Επίσης ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα μέλη της 

Διοίκησης της Εταιρείας, συγγενικά με αυτά πρόσωπα πρώτου βαθμού, καθώς και εταιρίες που 

κατέχονται από αυτά ή εταιρίες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη επιχειρηματικών 

αποφάσεων. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 
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Ποσά σε Ευρώ 1.1-30.06.2014 1.1-30.06.2013 

      

Έσοδα από ASSET WISE CAPITAL  

MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ 
36.500 0 

Έξοδα από ASSET WISE CAPITAL  

MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ 
55 0 

 

 

Μισθοί και Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

Ποσά σε Ευρώ  1.1-30.06.2014 1.1-30.06.2013 

Μισθοί και αμοιβές από παροχή υπηρεσιών διευθυντικών 

στελεχών 119.390 70.058 

 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από 

συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

 

Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις   

    

   Ποσά σε Ευρώ 30.06.2014 

    

ASSET WISE CAPITAL 

MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ 
12.086 

Σύνολο 12.086 

 

 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   

    

   Ποσά σε Ευρώ 30.06.2014 

    

ASSET WISE CAPITAL  

MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ 
55 

Σύνολο 55 

 

23. Κεφαλαιακή Επάρκεια 

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας υπολογίζεται σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις 

του νόμου 4261/2014 (Ά 107) και του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 575/2013 (CRR). 

Η εφαρμογή των διατάξεων τόσο του νόμου όσο και του κανονισμού αρχίζει από την 1/1/2014 σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 190 και 521 του νόμου και του κανονισμού αντίστοιχα. 

Ο τρέχων συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας για την Εταιρεία εκτιμάται την 30 Ιουνίου 2014 σε 16% 

μεγαλύτερος από τον ελάχιστα καθορισμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος που 

ανέρχεται σε 8%. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, ο συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 

10,20%.  
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24. Μεταγενέστερα γεγονότα 

  

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την 30 Ιουνίου 2014 τα οποία να έχουν σημαντική επίδραση στις Ενδιάμεσες 

Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 

              

 

Χαλάνδρι, 28 Αυγούστου 2014 

  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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