ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING Α.Ε.
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2014
(δηµοσιευµένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση στο διαδίκτυο www. Piraeus-factoring.gr όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
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Αρµόδια Εποπτεύουσα Αρχή:
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1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €)
31.12.2014

Σύνθεση ∆Σ:

Παπαδόπουλος Π. Ιωάννης, Πρόεδρος
Μπάρκα ∆. Μάρθα, Αντιπρόεδρος
Βαρδακάρη Ν. Χαρίκλεια, Μέλος
Ιωάννου Π. Ευάγγελος, Μέλος
Λαζαρίδου Σ. Πηνελόπη, Mέλος
Βούκας Α ∆ηµήτριος, Μέλος
Καλίνκο-Καλλίνικος Α. Καλλίνικος, Μέλος

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31.12.2013
Κέρδη προ φόρων

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €)
01.01 - 31.12.2014

01.01 - 31.12.2013

4.166

1.182
2.912

17.292

62.497

228.925

219.680

Προβλέψεις

4.684

116

154

Αποσβέσεις

106

94

89

24

46

11

2.959

1.958

367

523

249.747

284.835

Καθαρή αύξηση/ (µείωση) των υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Καθαρή αύξηση/ (µείωση) των λοιπών υποχρεώσεων

∆ανειακές υποχρεώσεις

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την καταβολή του φόρου
εισοδήµατος

Ταµείο και διαθέσιµα στην Τράπεζα
∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (µετά από προβλέψεις)
Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Παροχές µετα την συνταξιοδότηση
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τη µεταβολή σε λειτουργικά
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού

Καθαρή (αύξηση)/ µείωση των δανείων και απαιτήσεων σε πελάτες
Καθαρή (αύξηση)/ µείωση των λοιπών στοιχείων ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

208.522

249.139

Υποχρεώσεις από παροχές µετά τη συνταξιοδότηση

260

138

Φόρος εισοδήµατος που καταβλήθηκε

Λοιπές προβλέψεις

130

130

Καθαρές ταµειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες

Λοιπές υποχρεώσεις

3.356

2.282

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

1.514

198

213.782

251.887

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4.199
(46.195)

156

95

(40.617)

85.054

1.075

345

(44.315)

43.498

(758)

(680)

(45.073)

42.818

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων παγίων στοιχείων

(92)

(3)

Αγορά αύλων παγίων στοιχείων

(40)

(78)

(132)

(81)

Καθαρή εισροή/ (εκροή) από επενδυτικές δραστηριότητες
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

9.001
(13.928)

Καθαρή ροή από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Μετοχικό Κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

21.126

21.126

2.770

2.770

πληρωθέντα µερίσµατα

-

-

Καθαρή εισροή/(εκροή) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

-

-

(45.205)

42.737

952

854

Κέρδη εις νέον

11.118

8.199

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

62.497

19.760

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

35.965

32.948

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

17.292

62.497

249.747

284.835

Λοιπά αποθεµατικά

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €)
01.01 - 31.12.2014

01.01 - 31.12.2013

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα

11.904

8.503

Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα

(5.975)

(4.888)

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

5.929

3.615

Έσοδα προµηθειών

6.772

2.556

(272)

Έξοδα προµηθειών
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως

(21)

6.500

2.535

838

1.262

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

13.267

7.412

∆απάνες προσωπικού

(1.892)

(1.601)

Έξοδα διοίκησης

(2.420)

(1.622)

Αποσβέσεις
Αποµείωση αξίας δανείων και προκαταβολών
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης

(106)

(94)

(4.684)

(2.912)

4.166

1.182

(1.093)

25

3.073

1.207

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που υιοθέτησε η Εταιρεία βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ)
και οι οποίες δεν έχουν µεταβληθεί σε σχέση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2013. Η Εταιρεία υιοθέτησε το
αναθεωρηµένο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆.Λ.Π.) 1 "Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων".
2. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2007. Για τις χρήσεις 2008 & 2009 υπήχθει στην περαιώση και κατέβαλε στις
προηγούµενες χρήσεις 195 χιλ ευρώ. Η χρήση 2010 παραµένει ανέλεγκτη και έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
,συνολικού ποσού ευρώ 130 χιλ., για πιθανούς φόρους οι οποίοι θα προκύψουν απο τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης. Για τις
χρήσεις 2011, 2012 & 2013 έχουν εκδοθεί εκθέσεις φορολογικής συµµόρφωσης σύµφωνα µε την παρ. 5 του Ν. 2238/1994. Για την
τρέχουσα χρήση θα εκδοθεί έκθεση φορολογικής συµµορφωσης σύµφωνα µε την παρ. 5 του Ν. 2238/1994.
3. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της εισηγµένης "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.", µε έδρα την Ελλάδα και ποσοστό συµµετοχής 100,00 % στο µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας.
4. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντικές
επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.
5. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2014 ήταν 55 άτοµα , ενώ ήταν 43 άτοµα την 31.12.2013.
6. Τα ποσά των εσόδων και των εξόδων της Εταιρίας από 01.01 - 31.12.2014 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων
στις 31.12.2014 που προέκυψαν από συναλλαγές µε συνδεδεµένες εταιρίες (εταιρίες του οµίλου ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) και µέλη της
διοίκησης έχουν ως εξής :

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες) καθορισµένων προγραµµάτων
παροχών (µετά από φόρους)
Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους (Α+Β)

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
Επίδραση από αναδροµική εφαρµογή τροποιηµένου ∆ΛΠ 19
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά φόρων
Αποθεµατικό από αναλογιστικά κέρδη/ ζηµιές
Μεταβολές αποθεµατικών
∆ιανοµή µερίσµατος προηγούµενης χρήσης
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

(56)

15

(56)
3.016

15
1.221

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €)
31.12.2014
31.12.2013
32.949
0
3.073
(56)
0
35.965

31.775
(7)
1.207
15
(41)
32.949

ΠΟΣΑ ΣΕ XΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - Εσοδα
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών - Εξοδα
γ) Απαιτήσεις

δ) Υποχρεώσεις

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
Ν. Σµύρνη, 30 Απριλίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΙ 025368

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
& ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ACT SERVICES Α.Ε.
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

BΑΡ∆ΑΚΑΡΗ N. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Α.∆ Τ. AH 064953

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.∆.Τ ΑΖ 525970
Α.Μ Αδείας Ο.Ε.Ε Α' 12685

1.076
6.689
16.754

208.693

91
-

