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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 2016 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 ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 

παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

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

εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας 

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

πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

Εύρος Ε̟ισκό̟ησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 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 ∆ιεθνή 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. 

Συµ̟έρασµα 

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 ∆ΛΠ 34. 

 
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 

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. 30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό           

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 7 209.242 225.422 209.242 225.422 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία   78.230 89.813 78.230 89.813 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία 

9 203.546 102.995 203.546 102.995 

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες εταιρείες   283.603 269.058 500.000 500.000 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις   31.730 8.339 31.730 8.339 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 8  2.491.684 3.001.920 2.491.684 3.001.920 

Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού   3.298.035 3.697.548 3.514.432 3.928.490 

Κυκλοφορούν ενεργητικό           

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 10 465.223 1.927.463 465.223 1.927.463 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 11 3.278.793 1.790.087 3.278.793 1.790.087 

Απαιτήσεις από ταµειακά διαθέσιµα πελατών 12 30.727.654 26.889.600 30.727.654 26.889.600 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13 674.579 2.145.995 674.579 2.145.995 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   
        

35.146.249 32.753.145 35.146.249 32.753.145 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   38.444.284 36.450.692 38.660.681 36.681.634 

            

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ           

Μετοχικό κεφάλαιο   6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 

Αποθεµατικα Έυλογης Αξίας   2.517 52.384 2.517 52.384 

Λοιπά αποθεµατικά   4.274.457 4.274.457 4.274.457 4.274.457 

Αποτελέσµατα εις νέον   -3.877.075 -3.851.747 -3.660.678 -3.620.805 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   6.699.899 6.775.094 6.916.296 7.006.036 

  
  

    
    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις           

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού   187.863 181.088 187.863 181.088 

Μακροπρόθεσµες προβλέψεις   80.000 80.000 80.000 80.000 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   267.863 261.088 267.863 261.088 

  
  

    
    

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Υποχρεώσεις σε Πελάτες - Χρηµατιστές 14 31.168.523 28.511.015 31.168.523 28.511.015 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   51.350 68.900 51.350 68.900 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις   72 200.014 72 200.014 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   256.577 634.582 256.577 634.582 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   31.476.522 29.414.511 31.476.522 29.414.511 

  
  31.744.385 29.675.599 31.744.385 29.675.599 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   38.444.284 36.450.692 38.660.681 36.681.634 

 

 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 7-21) 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 - 
30.06.2016 

01.01 - 
30.06.2015 

01.01 - 
30.06.2016 

01.01 - 
30.06.2015 

            
Κύκλος εργασιών 15 1.340.246 2.416.338 1.340.246 2.416.338 
Κόστος παροχής υπηρεσιών 16 -1.121.534 -1.505.068 -1.121.534 -1.505.068 
Μικτά κέρδη /(Ζηµιές)   218.712 911.270 218.712 911.270 
Άλλα έσοδα   151.783 119.627 151.783 119.627 
Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 16 -332.322 -390.506 -332.322 -390.506 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 16 -140.135 -250.208 -140.135 -250.208 
Άλλα έξοδα 16  -864 -5.009 -864 -5.009 
Αποτέλεσµα προ φόρων χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων   -102.827 385.174 -102.827 385.174 
Έσοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 17 89.714 44.652 89.714 44.652 
Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 17 -29.785 -25.008 -29.785 -25.008 
Αναλογία Αποτελέσµατος συγγενών επιχειρήσεων   14.545 -79.909     
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων   -28.352 324.909 -42.897 404.818 
Φόρος εισοδήµατος 18 3.023 3.018 3.023 3.018 
Κέρδη (Ζηµιές) µετά από φόρους (Α)   -25.328 327.927 -39.874 407.836 
            
Λοιπά Συνολικά Έσοδα           
Ποσά που δεν θα ταξινοµηθούν στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε 
µεταγενέστερες περιόδους:       

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

Αναβαλλόµενη φορολογία επί των αναλογιστικών κερδών των προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών   - - - - 

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

Ποσά που ενδέχεται να αναξινοµηθούν στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε 
µεταγενέστερες περιόδους:   

        

Μεταφορά αποθεµατικού εύλογης αξίας στην κατάσταση αποτελεσµάτων λόγω 
πώλησης  -52.384 - -52.384 - 

Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων ∆ιαθέσιµων προς Πώληση    3.546   -194 3.546   -194 

Αναβαλλόµενη Φορολογία Αποτίµησης Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων 
∆ιαθέσιµων προς Πώληση    -1.028   51 -1.028   51 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) περιόδου µετά φόρων (Β)   -49.866 -143 -49.866 -143 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ   -75.195 327.784 -89.740 407.693 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 7-21) 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 1/1/2015 6.300.000 45.250 4.274.457 -3.876.908 6.742.799 

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 6.300.000 45.250 4.274.457 -3.876.908 6.742.799 

Κέρδη (ή ζηµιές) Περιόδου 
   

327.927 327.927 

Λοιπά συνολικά έσοδα:      
Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων ∆ιαθέσιµων προς Πώληση  

 
-194 

  
-194 

Αναβαλλόµενη Φορολογία Αποτίµησης Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων ∆ιαθέσιµων 
προς Πώληση   

51 
  

51 

 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους  0 -143 0 0 -143 

Υπόλοιπο την 30/06/2015 6.300.000 45.107 4.274.457 -3.548.981 7.070.583 

      
      
Υπόλοιπο  έναρξης 1/1/2016 6.300.000 52.384 4.274.457 -3.851.747 6.775.094 

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 6.300.000 52.384 4.274.457 -3.851.747 6.775.094 

Κέρδη (ή ζηµιές) Περιόδου    
-25.328 -25.328 

Λοιπά συνολικά έσοδα:      
Ανακύκλωση αποθεµατικού εύλογης αξίας προηγούµενων χρήσεων στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήµατος  

-52.384 
  

-52.384 

Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων ∆ιαθέσιµων προς Πώληση  
 

3.546 
  

3.546 

Αναβαλλόµενη Φορολογία Αποτίµησης Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων ∆ιαθέσιµων 
προς Πώληση   -1.028   

-1.028 

 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους  0 -49.866 0 0 -49.866 

Υπόλοιπο την 30/06/2016 6.300.000 2.517 4.274.457 -3.877.075 6.699.899 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 7-21) 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 1/1/2015 6.300.000 45.250 4.274.457 -3.660.342 6.959.365 

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 6.300.000 45.250 4.274.457 -3.660.342 6.959.365 

Κέρδη (ή ζηµιές) Περιόδου 
   

407.836 407.836 

Λοιπά συνολικά έσοδα:     
0 

Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων ∆ιαθέσιµων προς Πώληση  
 

-194 
  

-194 

Αναβαλλόµενη Φορολογία Αποτίµησης Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων ∆ιαθέσιµων 
προς Πώληση   

51 
  

51 

 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους  0 -143 0 0 -143 

Υπόλοιπο την 30/06/2015 6.300.000 45.107 4.274.457 -3.252.506 7.367.058 

      
      
Υπόλοιπο  έναρξης 1/1/2016 6.300.000 52.384 4.274.457 -3.620.804 7.006.036 

Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες 6.300.000 52.384 4.274.457 -3.620.804 7.006.036 

Κέρδη (ή ζηµιές) Περιόδου 
   

-39.874 -39.874 

Λοιπά συνολικά έσοδα:      
Ανακύκλωση αποθεµατικού εύλογης αξίας προηγούµενων χρήσεων στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήµατος  

-52.384 
  

-52.384 

Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων ∆ιαθέσιµων προς Πώληση  
 

3.546 
  

3.546 

Αναβαλλόµενη Φορολογία Αποτίµησης Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων ∆ιαθέσιµων 
προς Πώληση   

-1.028 
  

-1.028 

 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους  0 -49.866 0 0 -49.866 

Υπόλοιπο την 30/06/2016 6.300.000 2.517 4.274.457 -3.660.678 6.916.296 

 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 7-21) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 

 

  Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

  01.01. – 
30.06.2016 

01.01. – 
30.06.2015 

01.01. – 
30.06.2016 

01.01. – 
30.06.2015 

Λειτουργικές δραστηριότητες         

Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -28.352 324.909 -42.897 404.818 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:         

Αποσβέσεις 29.172 27.638 29.172 27.638 

Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0 6.655 0 6.655 

Προβλέψεις 28.065 37.328 28.065 37.328 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -77.295 -1.027 -77.295 -1.027 

(Κέρδη)/Ζηµιές από Κοινοπραξίες -14.545 79.909     

Πιστωτικοί τόκοι -15.965 -28.942 -15.965 -28.942 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 29.785 25.008 29.785 25.008 

Μερίσµατα 0 -3.673 0 -3.673 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

        

Μείωση / (αύξηση) ∆ιαθεσίµων Πελατών -3.838.054 4.914.369 -3.838.054 4.914.369 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 462.055 1.114.250 462.055 1.114.250 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 2.268.728 -6.625.049 2.268.728 -6.625.049 

Μείον:         

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -29.785 -25.008 -29.785 -25.008 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1.186.191 -153.634 -1.186.191 -153.634 

Επενδυτικές δραστηριότητες         

Αγορά ενσώµατων και άυλων  πάγιων στοιχείων -1.409 -9.613 -1.409 -9.613 

Τόκοι εισπραχθέντες 15.965 28.942 15.965 28.942 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 -125.000 0 -125.000 

Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών µέσων  100.160 0 100.160 0 

Αγορές χρηµατοοικονοµικών µέσων -200.000 0 -200.000 0 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  0 3.673 0 3.673 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -85.284 -101.998 -85.284 -101.998 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες         

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 430.947 0 430.947 

Εξοφλήσεις δανείων -199.942 0 -199.942 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -199.942 430.947 -199.942 430.947 

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου 
(α)+(β)+(γ) -1.471.416 175.315 -1.471.416 175.315 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 2.145.995 2.380.782 2.145.995 2.380.782 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 674.579 2.556.097 674.579 2.556.097 

 

 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 7-21) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 



ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ 

  

7 

 

 

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 30.06.2016 η εταιρεία κατείχε 50.000 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 ∆ραστηριοτήτων 

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 2016 (εφεξής οι 

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

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

µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική Αναφορά». ∆εν 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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 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 ενδιάµεσες συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας την 29η Αυγούστου 2016 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη 

διεύθυνση www.pantelakis.gr.   

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 ∆εκεµβρίου 2015. 

Η Εταιρεία δηµοσιοποιεί τις απαιτούµενες πληροφορίες σύµφωνα µε τα άρθρα 431-451 του Κανονισµού 

Ε.Ε 575/2013 και τα άρθρα 80-88 του Ν.4261/2014 στην ιστοσελίδα της  www.pantelakis.gr. υπο τον τίτλο 

΄΄∆ηµοσιοποίηση Πληροφοριών΄΄. 

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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΑ) 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 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. 
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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 2015 και έχουν 

εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και 

∆ιερµηνείες που ισχύουν από την 01/01/2016 όπως παρουσιάζονται στην επόµενη παράγραφο. 

 

4. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές    

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ∆.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 2016.  

 

Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία 

έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 
01/01/2016 ή µεταγενέστερα. 

 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισµός των Αποκτήσεων Συµµετοχών σε Από 
Κοινού Λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2016) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις προσθέτουν νέα καθοδήγηση σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση της απόκτησης 
συµµετοχής σε µία από κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά µία επιχείρηση και διευκρινίζουν τον 
κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.  

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινίσεις αναφορικά µε Αποδεκτές Μεθόδους 
Αποσβέσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38. Το ∆ΛΠ 
16 και το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίον 
αντιµετωπίζονται οι αποσβέσεις στον ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών 
ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των 
µεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισµό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν 
είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δηµιουργούνται από µία δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση 
ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν παράγοντες διαφορετικούς από την ανάλωση των 
µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.   

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 
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Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων µέσω των οποίων αλλάζει η 
χρηµατοοικονοµική αναφορά για τις καρποφόρες φυτείες. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι 
καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο όπως τα ενσώµατα πάγια (∆ΛΠ 
16). Συνεπώς, µε τις εν λόγω τροποποιήσεις οι καρποφόρες φυτείες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
∆ΛΠ 16, αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραµένει στο πεδίο 
εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις.   

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 
Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 
27. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, µία οικονοµική οντότητα έχει την επιλογή να αναγνωρίσει τις 
επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης στις 
ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την έκδοση των συγκεκριµένων 
τροποποιήσεων, δεν ίσχυε. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις.   
 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ -  Κύκλος 2012-
2014», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί µέρος του 
προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται 
να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 5: 
Αλλαγές στις µεθόδους διάθεσης, ∆ΠΧΑ 7: Συµβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρµογή των τροποποιήσεων του 
∆ΠΧΑ 7 στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ∆ΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφλησης: θέµα 
τοπικής αγοράς, και ∆ΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση οικονοµική αναφορά. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.   
 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες απαιτήσεις 
παρουσίασης και γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονοµικές 
οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.  

 

Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία 
δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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• ∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 14. Σκοπός του 
ενδιάµεσου αυτού Προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιµότητας των χρηµατοοικονοµικών αναφορών 
των οικονοµικών οντοτήτων που έχουν ρυθµιζόµενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες, υπάρχουν κλάδοι 
που υπόκεινται σε ειδική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθµίζουν την παροχή και 
την τιµολόγηση συγκεκριµένων τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών οικονοµικών οντοτήτων. Ο Όµιλος θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να 
έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν αναµονή της τελικής 
έκδοσης του Προτύπου. 
 

• ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 15. Το εν λόγω 
Πρότυπο είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων 
σύµφωνα µε τις αρχές τόσο των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών 
Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς µε 
σηµαντικό µέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναµένεται να βελτιώσει τη 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεµάτων που 
προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιµότητα µεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες 
γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισµό του κόστους των συµβάσεων. Το νέο Πρότυπο 
έρχεται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18  «Έσοδα», το ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συµβάσεις», καθώς και 
ορισµένες ∆ιερµηνείες που σχετίζονται µε τα έσοδα. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο 
Πρότυπο περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ενός λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση, 
ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για «αναµενόµενες ζηµιές» αποµείωσης, και επίσης, µία ουσιαστικά 
αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών Στοιχείων 
µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (το IASB ανέβαλε επ’ 
αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων) 

Τον Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο 
∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η αντιµετώπιση µίας 
αναγνωρισµένης ασυνέπειας µεταξύ των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 10 και αυτών του ∆ΛΠ 28, σχετικά µε τον 
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χειρισµό της πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της 
κοινοπραξίας του. Τον ∆εκέµβριο του 2015, το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω 
τροποποιήσεων, εν αναµονή των αποτελεσµάτων του ερευνητικού έργου σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό 
βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

• Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρµόζοντας 
την Εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 01/01/2016) 

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στα ∆ΠΧΑ 
10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά µε τις απαιτήσεις 
λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι 
οποίες θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε την εφαρµογή των Προτύπων. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. 
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

• ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 16. Σκοπός του 
έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για µισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες 
εφαρµόζουν και τα δύο µέρη σε µία σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο µισθωτής») και ο προµηθευτής 
(«ο εκµισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις µισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει 
πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο µισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόµενης Φορολογικής Απαίτησης για µη 
Πραγµατοποιηθείσες Ζηµιές» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 
12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισµός των 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές από χρεωστικούς τίτλους 
που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονοµικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 7. 
Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονοµικών 
καταστάσεων να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές 
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δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονοµικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, 
οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών που 
προκύπτουν από ταµειακές ροές, καθώς και των µη ταµειακών µεταβολών. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

• ∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του 
∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την 
εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται µία 
δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον 
εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει να 
αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία.. 
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2: «Ταξινόµηση και Επιµέτρηση Συναλλαγών Πληρωµής βασιζόµενων 
σε Συµµετοχικούς Τίτλους» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2018) 

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο ∆ΠΧΑ 2. 
Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό 
συγκεκριµένων τύπων συναλλαγών πληρωµής βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριµένα, 
η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό της επίδρασης των προϋποθέσεων 
κατοχύρωσης και µη κατοχύρωσης στην επιµέτρηση των πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς 
τίτλους που διακανονίζονται µε µετρητά, τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών πληρωµών βασιζόµενων 
σε συµµετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισµού σε συµψηφιστική βάση για 
υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και µία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις µίας 
πληρωµής βασιζόµενης σε συµµετοχικούς τίτλους, η οποία µεταβάλλει την ταξινόµηση της συναλλαγής 
από διακανονιζόµενη µε µετρητά σε διακανονιζόµενη µε συµµετοχικούς τίτλους. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. 
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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5. ∆οµή 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 ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 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.  

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 30.06.2016 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% 
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6. ∆ιαχείριση 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 ∆εκεµβρίου 2015. 

7. Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

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

στοιχεία της Εταιρείας και του Οµίλου. 

 

8. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 30.06.2016 31.12.2015 
∆οσµένες εγγυήσεις 14.849 14.849 
Συµµετοχή σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 1.098.785 1.098.785 
Συµµετοχή σε Κεφάλαιο Εκκαθάρισης 228.050 138.286 
Χρηµατική Ασφάλιση σε ΕΤ. ΕΚ 1.150.000 1.750.000 

Σύνολο 2.491.684 3.001.920 

 

9. ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Την 31/12/2015 διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αφορούσαν 19.433 

µετοχές της Εταιρείας ΕΧΑΕ, τις οποίες η εταιρεία αποτιµούσε σε εύλογες αξίες µε τη χρήση τιµών 

ενεργούς αγοράς και για τον λόγο αυτό ταξινοµούνταν σε “Επίπεδο 1”. Κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης 

περιόδου η εταιρεία προέβη σε πώληση των ανωτέρω µετοχών. Το κέρδος από την πώληση ποσού € 73.748 

αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα της περιόδου. Επίσης κατά τη διάρκεια της περιόδου η εταιρεία 

προέβη σε αγορά 26.861,14 µεριδίων του αµοιβαίου κεφαλαίου «TRITON Α/Κ ΜΙΚΤΟ» καταβάλλοντας 

το ποσό των € 200.000. Η εταιρεία αποτιµά τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογες αξίες µε τη 

χρήση τιµών ενεργούς αγοράς και για τον λόγο αυτό ταξινοµούνται σε “Επίπεδο 1”. Την 30/6/2016 η 

εύλογη αξία του ανήλθε στο ποσό των € 203.546.  

10. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

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

 

Ποσά σε Ευρώ 30.06.2016 31.12.2015 

Πελάτες χωρίς πίστωση 28.492 32.165 
Πελάτες margin 132.386 121.052 
Πελάτες 2D 107.788 8.942 
Χρηµατιστήριο Αθηνών / Λονδίνου - 1.643.524 
Θεµατοφύλακες 196.557 121.780 

Σύνολο 465.223 1.927.463 
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11. Λοιπές Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ 30.06.2016 31.12.2015 

Ελληνικό ∆ηµόσιο / Παρακρατούµενοι φόροι 154.554 152.158 

Ξένα παράγωγα σε ευρώ 34.826 - 

Ξένα παράγωγα σε ξένο νόµισµα 140.921 - 

∆εσµευµένες Καταθέσεις 2.800.000 1.420.000 
Λοιποί χρεώστες διάφοροι 36.595 39.893 
Μη εκκαθαρισµένες πράξεις οµολόγων - 2.589 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 111.898 175.447 

Σύνολο 3.278.793 1.790.087 

 

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 30.06.2016 31.12.2015 
Καταθέσεις όψεως για λογαριασµό πελατών σε ξ.ν. 8.523.444 8.953.720 
Καταθέσεις όψεως για λογαριασµό πελατών σε 
ευρώ 

22.204.210 17.935.880 

Σύνολο 30.727.654 26.889.600 

 

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. 

13. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε Ευρώ 30.06.2016 31.12.2015 

      
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 341.647 1.787.180 
Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόµισµα 327.847 351.151 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 5.084 7.664 

Σύνολο 674.579 2.145.995 

 



ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ 

  

17 

 

 

14. Υποχρεώσεις σε Πελάτες-χρηµατιστήρια 

Η ανάλυση των πιστωτικών υπολοίπων των πελατών έχει ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 30.06.16 31.12.15 

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών που αφορούν µη εκκαθαρισµένες συναλλαγές -20.155 1.550.434 

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών µετά την εκκαθάριση συναλλαγών (ώριµα 
πιστωτικά) 

30.717.650 26.890.874 

Χρηµατιστήριο Αθηνών - Εκκαθάριση 471.028 62.961 
Υποχρεώσεις από ξένα παράγωγα - 6.746 

Σύνολο 31.168.523 28.511.015 

 

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 διατηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασµούς 

χαρακτηρισµένους ως ”πελατείας” τα οποία σε περίπτωση που ζητηθούν καταβάλλονται στον δικαιούχο.  

 

15. Κύκλος Εργασιών  

Ο Κύκλος εργασιών της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύεται ως εξής:  

Ποσά σε Ευρώ 30.06.2015 30.06.2015 

   
Έσοδα χρηµατιστηριακών συναλλαγών  837.637 1.259.650 
Προµήθειες παραγώγων 233.195 689.921 

Έσοδα εκκαθάρισης και διακανονισµού  152.599 297.179 

Έσοδα χρηµατιστηριακών εργασιών 104.707 127.364 
Προµήθειες από αγοραπωλησίες οµολόγων 12.106 42.224 

Σύνολο 1.340.246 2.416.338 

 

16. Έξοδα κατά είδος 

Τα έξοδα κατά είδος αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ 30.06.2016 30.06.2015 

   
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 703.638 1.012.782 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 141.664 253.318 

Παροχές τρίτων 268.101 258.987 

Αποσβέσεις παγίων  29.172 27.638 

Φόροι – Τέλη 14.957 21.195 
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Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 6.775 6.685 

Λοιπες προβλέψεις 21.290 30.132 

∆ιάφορα έξοδα 409.258 540.054 

Σύνολο 1.594.855 2.150.791 

 

17. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα για την περίοδο 1.1.-30.06.2016 και τη συγκριτική περίοδο του 2015 

αναλύονται στους παρακάτω πίνακες: 

 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 

Ποσά σε Ευρώ 01.01.-
30.06.2016 

01.01.-
30.06.2015 

   
Έσοδα µερισµάτων - 3.673 

Πιστωτικοί τόκοι 15.948 28.942 

Έσοδα από πώµηση χρεογράφων 73.767 11.010 

Έσοδα από Κεφάλαιο Εκκαθάρισης - 1.027 

Σύνολο 89.714 44.652 

 

 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

Ποσά σε Ευρώ 01.01.-
30.06.2016 

01.01.-
30.06.2015 

   
Χρεωστικοί τόκοι 3.486 8013 
Προµήθειες εγγυητικών 19.482 7.367 

Τραπεζικά έξοδα 6.817 9.628 

Σύνολο 29.785 25.008 

 

 

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 29%.  

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 την περίοδο 2016 ήταν 47 άτοµα 

ενώ κατά τη συγκριτική περίοδο του 2015 ήταν 50 άτοµα.  
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Οι παροχές προς το προσωπικό της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:  

Ποσά σε Ευρώ 01.01.-
30.06.2016 

01.01.-
30.06.2015 

   
Μισθοί και ηµεροµίσθια 542.503 794.587 
Εργοδοτικές εισφορές 130.899 187.931 

Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 30.236 30.264 

Σύνολο 703.638 1.012.782 

 
 

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. 

Η Εταιρεία για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

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

αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σύµφωνα µε το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, και της κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1159/2011. Οι ανωτέρω έλεγχοι για τις 

χρήσεις 2011 και 2014 έχουν ολοκληρωθεί και έχουν εκδοθεί και υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονοµικών 

σχετικές εκθέσεις φορολογικής συµµόρφωσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή µε σύµφωνη γνώµη.  

Οµοίως για το 2015, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στον ίδιο φορολογικό έλεγχο. Ο εν λόγω φορολογικός 

έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και το φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη 

δηµοσίευση των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων Α΄ εξαµήνου 2016 από τους νόµιµους ελεγκτές. 

Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 

εκτιµάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

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 53.419 

Από 1 έως 5 έτη 438.095 
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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 

∆ιοίκησης 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: 

Ποσά σε Ευρώ 1.1-30.06.2016 1.1-
30.06.2015 

Έσοδα από ASSET WISE CAPITAL  
MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ 

10.330 18.502 

Έξοδα σε ASSET WISE CAPITAL  
MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ                                                             

35.020 49.662 

Έξοδα σε ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ-ΣΚΑΛΤΣΑΣ 11.085 18.266 
Έσοδα από ALTIUS INSURANCE LTD 545 18.871 
Έξοδα σε ALTIUS INSURANCE LTD 21.528 29.245 
Έσοδα από Μετόχους και µέλη του ∆.Σ. 30.550 47.599 

 

Μισθοί και Αµοιβές Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Ποσά σε Ευρώ  1.1-30.06.2016 
1.1-

30.06.2015 
Μισθοί και αµοιβές από παροχή υπηρεσιών 
διευθυντικών στελεχών  

74.026 99.597 

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

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

Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις     

      

   Ποσά σε Ευρώ 30.06.2016 30.06.2015 

      
ASSET WISE CAPITAL MANAGEMENT 
Α.Ε.Π.Ε.Υ 

6.462 9.384 

Σύνολο 6.462 9.384 

 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις   
  

   Ποσά σε Ευρώ 30.06.2016 30.06.2015 

      
ASSET WISE CAPITAL  MANAGEMENT 
Α.Ε.Π.Ε.Υ 

5.775 9.124 

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ-ΣΚΑΛΤΣΑΣ 1.860 3.044 
ALTIUS INSURANCE LTD 149.781 154.399 
      

Σύνολο 157.416 166.567 
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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 2016 σε 28% 

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

ανέρχεται σε 8%. Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015, ο συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 25%.  

24. Μεταγενέστερα γεγονότα 

∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας την 30/6/2016 µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης και να µην  έχει 

γνωστοποιηθεί.  

 

Χαλάνδρι, 29 Αυγούστου 2016 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
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