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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 2017 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, 31 Αυγούστου 2017
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Αθανασία Γερασιμοπούλου
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 32071
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Ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης της 30ης
Ιουνίου 2017
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Σημ

30/6/2017

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2016

30/6/2017

31/12/2016

7
7

179.082
55.047

192.010
66.533

179.082
55.047

192.010
66.533

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία

8

219.885

210.452

219.885

210.452

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων

9

1.599.652

-

1.599.652

-

10

192.038
25.989
2.210.707
4.482.400

400.855
26.356
3.110.683
4.006.889

225.000
25.989
2.210.707
4.515.362

500.000
26.356
3.110.683
4.106.034

729.336
1.564.267
807.577
3.101.180

675.394
2.065.175
679.442
3.420.011

729.336
1.564.267
807.577
3.101.180

675.394
2.065.175
679.442
3.420.011

7.583.580

7.426.900

7.616.542

7.526.045

6.300.000
14.111
4.274.457
-4.040.035
6.548.533

6.300.000
7.421
4.274.457
-4.176.714
6.405.164

6.300.000
14.111
4.274.457
-4.007.072
6.581.496

6.300.000
7.421
4.274.457
-4.077.569
6.504.308

178.741
83.000
261.741

172.554
93.000
265.554

178.741
83.000
261.741

172.554
93.000
265.554

486.490
83.076
203.740
773.306

326.792
73.610
179.624
176.156
756.182

486.490
83.076
203.740
773.306

326.792
73.610
179.624
176.156
756.182

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.035.047

1.021.736

1.035.047

1.021.736

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7.583.580

7.426.900

7.616.542

7.526.045

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

11

12
13
14

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά Εύλογης Αξίας
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε Πελάτες - Χρηματιστές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

15

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 7-23) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου

Ποσά σε Ευρώ

Σημ

ΟΜΙΛΟΣ
01.01 01.01 30.06.2017
30.06.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01 01.01 30.06.2017
30.06.2016

Κύκλος εργασιών

16

1.590.761

1.340.246

1.590.761

1.340.246

Κόστος παροχής υπηρεσιών

17

-1.201.268

-1.121.534

-1.201.268

-1.121.534

389.494

218.712

389.494

218.712

Μικτά κέρδη
Άλλα έσοδα

221.312

151.783

221.312

151.783

17

-351.480

-332.322

-351.480

-332.322

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

17

-223.974

-140.135

-223.974

-140.135

Άλλα έξοδα

17

-5.143

-864

-5.143

-864

30.208

-102.827

30.208

-102.827

Έξοδα λειτουργίας διοίκησης

Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων
Έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας

18

33.630

89.714

33.630

89.714

Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας

18

-31.951

-29.785

-31.951

-29.785

Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών πράξεων

19

36.244

-

36.244

-

66.183

14.545

-

-

134.314

-28.352

68.131

-42.897

2.366

3.023

2.366

3.023

136.680

-25.328

70.497

-39.874

Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) από προγράμματα καθορισμένων παροχών

-

-

-

-

Αναβαλλόμενη φορολογία επί των αναλογιστικών κερδών των προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-52.384

-

-52.384

9.423

3.546

9.423

3.546

-2.733

-1.028

-2.733

-1.028

6.690

-49.866

6.690

-49.866

143.370

-75.195

77.188

-89.740

Αναλογία Αποτελέσματος συγγενών επιχειρήσεων
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους (Α)

20

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Ποσά που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες
χρήσεις:

Ποσά που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε
μεταγενέστερες χρήσεις:
Μεταφορά αποθεµατικού εύλογης αξίας στην κατάσταση αποτελεσµάτων λόγω
πώλησης
Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση
Αναβαλλόμενη Φορολογία Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων
προς Πώληση
Λοιπά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) περιόδου μετά φόρων (Β)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 7-23) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε Ευρώ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά
εύλογης
αξίας

Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2016

6.300.000

52.384

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

4.274.457

-3.851.747

6.775.094

-25.328

-25.328

Σύνολο

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Κέρδη (ή ζημιές) Περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Ανακύκλωση αποθεματικού εύλογης αξίας προηγούμενων χρήσεων
στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση
Αναβαλλόμενη Φορολογία Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών
Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους

-52.384

-52.384

3.546

3.546

-1.028

-1.028

-

-49.866

-

-

-49.866

Υπόλοιπο την 30/06/2016

6.300.000

2.517

4.274.457

-3.877.075

6.699.899

Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2017

6.300.000

7.421

4.274.457

-4.176.715

6.405.163

136.680

136.680

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Κέρδη (ή ζημιές) Περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Ανακύκλωση αποθεματικού εύλογης αξίας προηγούμενων χρήσεων
στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση
Αναβαλλόμενη Φορολογία Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών
Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους
Υπόλοιπο την 30/06/2017

-

-

9.423

9.423

-2.733

-2.733

-

6.690

-

-

6.690

6.300.000

14.111

4.274.457

-4.040.035

6.548.533

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 7-23) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά
εύλογης
αξίας

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

-39.874

-39.874

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Κέρδη (ή ζημιές) Περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Ανακύκλωση αποθεματικού εύλογης αξίας προηγούμενων χρήσεων
στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση
Αναβαλλόμενη Φορολογία Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών
Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους

Σύνολο

-52.384

-52.384

3.546

3.546

-1.028

-1.028

-

-49.866

-

-

-49.866

Υπόλοιπο την 30/06/2016

6.300.000

2.517

4.274.457

-3.660.678

6.916.296

Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2017

6.300.000

7.421

4.274.457

-4.077.570

6.504.308

70.497

70.497

-

-

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Κέρδη (ή ζημιές) Περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Ανακύκλωση αποθεματικού εύλογης αξίας προηγούμενων χρήσεων
στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση
Αναβαλλόμενη Φορολογία Αποτίμησης Χρηματοοικονομικών
Στοιχείων Διαθέσιμων προς Πώληση
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους
Υπόλοιπο την 30/06/2017

-

9.423

9.423

-2.733

-2.733

6.690

-

-

6.690

14.111

4.274.457

-4.007.072

6.581.496

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 7-23) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

5

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ

Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου
Ο Όμιλος

Η Εταιρεία

01.01. –
30.06.2017

01.01. –
30.06.2016

01.01. –
30.06.2017

01.01. –
30.06.2016

134.314

-28.352

68.131

-42.897

Αποσβέσεις

28.343

29.172

28.343

29.172

Προβλέψεις

30.556

28.065

30.556

28.065

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

-51.845

-77.295

-51.845

-77.295

(Κέρδη)/Ζημιές από Κοινοπραξίες

-66.183

-14.545

Πιστωτικοί τόκοι

-33.630

-15.965

-33.630

-15.965

31.951

29.785

31.951

29.785

0

-3.838.054

0

-3.838.054

1.567.007

462.055

1.567.007

462.055

217.304

2.268.728

217.304

2.268.728

-31.951

-29.785

-31.951

-29.785

0

0

0

1.825.866

-1.186.191

1.825.866

-1.186.191

Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων

-3.929

-1.409

-3.929

-1.409

Τόκοι εισπραχθέντες

33.630

15.965

33.630

15.965

0

100.160

0

100.160

-1.547.807

-200.000

-1.547.807

-200.000

-1.518.106

-85.284

-1.518.106

-85.284

-179.624

-199.942

-179.624

-199.942

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) Διαθεσίμων Πελατών
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβληθέντες φόροι εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από πωλήσεις χρηματοοικονομικών μέσων
Αγορές χρηματοοικονομικών μέσων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

-179.624

-199.942

-179.624

-199.942

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

128.135

-1.471.417

128.135

-1.471.417

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

679.442

2.145.995

679.442

2.145.995

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

807.577

674.578

807.577

674.578

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 7-23) 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. 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).
Εντός του α’ εξαμήνου 2017, η «ASSET WISE CAPITAL MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ», προέβη σε
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της με μείωση της ονομαστικής αξία εκάστης μετοχής κατά € 5,5 με
επιστροφή μετρητών προς τους μετόχους. Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω μείωσης, το μετοχικό
κεφάλαιο της διαμορφώθηκε σε € 450.000 διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 4,50
έκαστη.
Στις 30.06.2017 η εταιρεία κατείχε 50.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,50 €.

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
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σκοπό, (γ) να συμμετέχει σε ενώσεις προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και (δ) να εγγυάται
υποχρεώσεις τρίτων.
Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017 η Εταιρεία πρόσθεσε στις δραστηριότητες της την αναδοχή
χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτησης με δέσμευση ανάληψης και διέγραψε την υπηρεσία παροχής
διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
Επίσης εντός του α’ εξαμήνου του 2017 η Εταιρεία ξεκίνησε την υπηρεσία του Ειδικού Διαπραγματευτή
Παραγώγων με αντιστάθμιση μετοχών, σε συνέχεια της σχετικής άδειας που έλαβε από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς με την υπ’ αριθμ. 762/3.8.2016 συνεδρίαση της.

2.

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

(α) Σημείωση συμμόρφωσης
Οι εξαμηνιαίες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2017 (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 ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας την 30η Αυγούστου 2017 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 Δεκεμβρίου 2016.
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
΄΄Δημοσιοποίηση 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
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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 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 2016 και έχουν
εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και
Διερμηνείες που ισχύουν από την 01/01/2017 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 2017.
4.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία
έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Δεν υπάρχουν νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις ή Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα
οποία έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2017 ή μεταγενέστερα.
4.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες 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 Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω
Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων
σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών
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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 ΔΛΠ 18 «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και
ορισμένες Διερμηνείες 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 έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.


ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 και θα προβεί στις ανάλογές προσαρμογές. Τα ανωτέρω
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.


ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 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 ΔΛΠ
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, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)
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Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 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
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, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του
ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό
με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2018)

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν
λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω
της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό
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έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του
ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με
ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και
επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα,
αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ
9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). 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.


Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017 και 01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 20142016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του
προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο
αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του Προτύπου, ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή
των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση
μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ΔΠΧΑ 12, και την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28. 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.


ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν
λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να
χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει
ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. 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 ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ
40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις
σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να
πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή
στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα
κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να
υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. 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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ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2021)

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο
αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός
ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των
τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει
ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της
χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το
ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις
αντασφάλισης που κατέχει. 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.


ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12
«Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά
δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας.
Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον
οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των
φόρων εισοδήματος. 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.

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.
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 30.06.2017 είναι η εξής:
Επωνυμία
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.Π.Ε.Υ
ASSET WISE CAPITAL MANAGEMENT
Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Χώρα Έδρας

Μέθοδος
Ενοποίησης

Ελλάδα

Μητρική

Ελλάδα

Καθαρή Θέση

% Συμμετοχής
(άμεση)

50,00%
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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 2016.

7.

Πάγια περιουσιακά στοιχεία

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης περιόδου δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στα πάγια περιουσιακά
στοιχεία της Εταιρείας και του Ομίλου.

8.

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν 26.861,14 μεριδίων του
αμοιβαίου κεφαλαίου «TRITON Α/Κ ΜΙΚΤΟ». Από την αποτίμηση των μεριδίων έχει σχηματιστεί
αποθεματικό εύλογης αξίας που περιλαμβάνεται στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας. Τα χρηματοοικονομικά
προιόντα της Εταιρείας αποτιμώνται σε εύλογες αξίες με τη χρήση τιμών ενεργούς αγοράς και για τον λόγο
αυτό ταξινομούνται σε “Επίπεδο 1”. Την 30/6/2017 η εύλογη αξία του ανήλθε στο ποσό των € 219.885.

9.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

Η Εταιρεία ξεκίνησε την υπηρεσία του Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων με αντιστάθμιση μετοχών, σε
συνέχεια της σχετικής άδειας που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ’ αριθμ. 762/3.8.2016
συνεδρίαση της.
Την 30η Ιουνίου 2017 κατείχε μετοχές με αποτίμηση 1.599.652 €. Το αποτέλεσμα από τη δραστηριότητα
της Ειδικής Διαπραγμάτευσης απεικονίζεται στη σημείωση 19 κατωτέρω.

10. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες Εταιρείες
Εντός του α’ εξαμήνου 2017, η «ASSET WISE CAPITAL MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ», προέβη σε
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της με μείωση της ονομαστικής αξία εκάστης μετοχής κατά € 5,5 με
επιστροφή μετρητών προς τους μετόχους. Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω μείωσης, το μετοχικό
κεφάλαιο της διαμορφώθηκε σε € 450.000 διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 4,50
έκαστη.
Στις 30.06.2017 η εταιρεία κατείχε 50.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,50 €.
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11. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ

30.06.2017

31.12.2016

Δοσμένες εγγυήσεις
Συμμετοχή σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο

16.813
1.096.689

14.849
1.098.785

Συμμετοχή σε Κεφάλαιο Εκκαθάρισης

297.204

157.049

Χρηματική Ασφάλιση σε ΕΤ. ΕΚ

800.000

1.840.000

2.210.707

3.110.683

Σύνολο

Η Εταιρία την 30.6.2017, πέραν της ανωτέρω συμμετοχής της στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης
Επενδυτικών Υπηρεσιών, για κάλυψη ενδεχόμενων υποχρεώσεων έχει καταθέσει σε αυτό και εγγυητική
επιστολή Ευρώ 592.498 με ημερομηνία λήξης την 30.4.2018.

12. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Πελάτες χωρίς πίστωση
Πελάτες margin
Πελάτες 2D
Χρηματιστήριο Αθηνών / Λονδίνου
Περιθωριο ασφάλισης Παραγωγων
Θεματοφύλακες

Σύνολο

30.06.2017
23.206
167.994
43.504
407.254
87.378
-

31.12.2016
295.065
103.488
58.086
203.613
15.142

729.336

675.394

13. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Ελληνικό Δημόσιο / Παρακρατούμενοι φόροι
Ξένα παράγωγα σε ευρώ
Δεσμευμένες Καταθέσεις
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Έξοδα επόμενων χρήσεων

Σύνολο

30.06.2017

31.12.2016

159.335

157.837

-

31.675

950.000
54.549
275.000
125.383

1.800.000
32.710
42.954

1.564.267

2.065.176
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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.

14. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως ακολούθως:
Ποσά σε Ευρώ

30.06.2017

31.12.2016

600.853
202.441
4.284

453.396
218.524
7.522

807.577

679.442

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ
Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα
Διαθέσιμα στο ταμείο

Σύνολο
14.1 Απαιτήσεις από ταμειακά διαθέσιμα πελατών

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση των ταμειακών διαθεσίμων πελατείας, όπως αυτά
απεικονίζονται στους λογαριασμούς τάξεως της εταιρείας την 30.6.2007 και 31.12.2016 αντίστοιχα.
Ποσά σε Ευρώ

30.06.2017

31.12.2016

Καταθέσεις όψεως για λογαριασμό πελατών σε ξ.ν.

14.027.289

15.009.274

Καταθέσεις όψεως για λογαριασμό πελατών σε
ευρώ

30.796.847

24.841.115

Σύνολο

44.824.137

39.850.389

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.

15. Υποχρεώσεις σε Πελάτες-χρηματιστήρια
Η ανάλυση των πιστωτικών υπολοίπων των πελατών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρίας
έχει ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ

30.06.17

31.12.16

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
Χρηματιστήριο Αθηνών - Εκκαθάριση
Υποχρεώσεις από ξένα παράγωγα

187.903
153.899
144.688

19.614
307.178
-

Σύνολο

486.490

326.792
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Με βάση την ανακοίνωση 12/2016 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), «Λογιστικός
χειρισμός πιστωτικών υπολοίπων πελατών που τηρούν οι ΑΕΠΕΥ σε τραπεζικούς λογαριασμούς», η εταιρεία δεν
υποχρεούται πλέον να εμφανίζει σε λογαριασμούς ουσίας (on balance sheet) τα ταμειακά διαθέσιμα που κατατίθενται
από πελάτες της προς διενέργεια επενδύσεων για λογαριασμό τους και κατόπιν εντολής τους. Ως εκ τούτου και
κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας, τα χρηματικά διαθέσιμα πελάτων και τα αντίστοιχα πιστωτικά
υπόλοιπα, θα εμφανίζονται στα εκτός Ισολογισμού στοιχεία (off balance sheet). Ωστόσο

συνεχίζουν να

παρακολουθούνται στο λογιστικό σύστημα της εταιρείας και διασφαλίζεται απόλυτα η διαχείρισή τους και οι
ελεγκτικές επαληθεύσεις.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών (υποχρέωση) την 30/6/2017 και 31/12/2016
αντίστοιχα, όπως αυτά απεικονίζονται στους λογαριαμούς τάξεως της εταιρείας.

Υπολοιπα κατατεθιμένα σε λογαριασμούς όψεως πελατείας
Ποσά σε Ευρώ

30.06.2017

31.12.2016

1.681

19.614

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών μετά την εκκαθάριση συναλλαγών (ώριμα
πιστωτικά)

44.822.456

39.850.389

Σύνολο

44.824.137

39.870.003

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών που αφορούν μη εκκαθαρισμένες συναλλαγές

16. Κύκλος Εργασιών
Ο Κύκλος εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύεται ως εξής:
01.01.30.06.2017

01.01.30.06.2016

1.024.176
249.639

837.637
233.195

Έσοδα εκκαθάρισης και διακανονισμού

158.082

152.599

Έσοδα χρηματιστηριακών εργασιών

122.335

104.707

36.529

12.106

1.590.761

1.340.244

Ποσά σε Ευρώ
Έσοδα από εκτέλεση εντολών
Προμήθειες παραγώγων

Προμήθειες από αγοραπωλησίες ομολόγων

Σύνολο
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17. Έξοδα κατά είδος
Τα έξοδα κατά είδος αναλύονται ως εξής:
01.01.30.06.2017

01.01.30.06.2016

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

804.015
203.191

703.638
141.664

Παροχές τρίτων

280.751

268.101

Αποσβέσεις παγίων
Φόροι – Τέλη

28.343
17.351

29.172
14.957

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις

8.268
24.495

6.775
21.290

415.451

409.258

1.781.865

1.594.855

Ποσά σε Ευρώ

Διάφορα έξοδα

Σύνολο
18. Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα για την περίοδο 1.1.-30.06.2017 και τη συγκριτική περίοδο του 2016
αναλύονται στους παρακάτω πίνακες:
Χρηματοοικονομικά έσοδα
01.01.30.06.2017

01.01.30.06.2016

Έσοδα μερισμάτων χρηματοοικονομικών στοιχείων
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

20.840

-

Πιστωτικοί τόκοι

12.196

15.948

594

73.767

33.630

89.715

01.01.30.06.2017

01.01.30.06.2016

18.996

3.486

Προμήθειες εγγυητικών

5.214

19.482

Τραπεζικά έξοδα

7.742

6.817

31.951

29.785

Ποσά σε Ευρώ

Έσοδα από πώληση χρεογράφων

Σύνολο
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Ποσά σε Ευρώ
Χρεωστικοί τόκοι

Σύνολο
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19. Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων
Ποσά σε Ευρώ

01.01.-30.06.2017

01.01.-30.06.2016

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) από πώληση
μετοχικών τίτλων ειδικής
διαπραγμάτευσης

329.362

-

Μη πραγματοποιθέντα κέρδη (από
αποτίμηση) μετοχικών τίτλων ειδικής
διαπραγμάτευσης

51.845

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) από πώληση /
παραγώγων ειδικής διαπραγμάτευσης

(344.962)

-

36.244

-

Σύνολο

20. 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.

21. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Ο μέσος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την περίοδο 2017 ήταν 45 άτομα
ενώ κατά τη συγκριτική περίοδο του 2016 ήταν 47 άτομα.
Οι παροχές προς το προσωπικό της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
01.01.30.06.2017

01.01.30.06.2016

Μισθοί και ημερομίσθια

622.863

542.503

Εργοδοτικές εισφορές

152.285

130.899

28.867

30.236

804.015

703.638

Ποσά σε Ευρώ

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

Σύνολο
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22. 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 2016 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 2015 έχουν ολοκληρωθεί και έχουν εκδοθεί και υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών
σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με σύμφωνη γνώμη.
Για τη χρήση 2016 ο φορολογικός έλεγχος από τους νόμιμους ελεγκτές βρίσκεται σε εξέλιξη και
το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μέχρι την 30.9.2017.

23. 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
Από 1 έως 5 έτη

53.908
442.116

24. 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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1.1-30.06.2017

1.130.06.2016

13.382

10.330

73.063

35.020

Έξοδα σε ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ-ΣΚΑΛΤΣΑΣ
Έσοδα από ALTIUS INSURANCE LTD

13.020
4.941

11.085
545

Έξοδα σε ALTIUS INSURANCE LTD
Έσοδα από Μετόχους και μέλη του Δ.Σ

19.969
39.157

21.528
30.550

1.1-30.06.2017

1.130.06.2016

28.638

61.216

Ποσά σε Ευρώ
Έσοδα

από

ASSET

WISE

CAPITAL

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

CAPITAL

MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ

Μισθοί και Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Ποσά σε Ευρώ
Μισθοί και αμοιβές από παροχή υπηρεσιών
διευθυντικών στελεχών

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

Σύνολο

30.06.2017

30.06.2016

9.855

6.462

9.855

6.462

30.06.2017

30.06.2016

18.760

5.775

2.480
1.970.025

1.860
149.781

1.991.265

157.416

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ποσά σε Ευρώ
ASSET WISE CAPITAL MANAGEMENT
Α.Ε.Π.Ε.Υ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ-ΣΚΑΛΤΣΑΣ
ALTIUS INSURANCE LTD

Σύνολο
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25. 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 2017 σε 23%
μεγαλύτερος από τον ελάχιστα καθορισμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος που
ανέρχεται σε 8%. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, ο συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 26%.

26. Μεταγενέστερα γεγονότα
Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας την 30/6/2017 μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης και να μην

έχει

γνωστοποιηθεί.
Χαλάνδρι, 30 Αυγούστου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

NIKOΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 610040

Α.Δ.Τ ΑΒ 331891

Α.Δ.Τ. AΜ 595011
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