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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος πουέληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Κύριες δραστηριότητες

2 Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο 
χρόνο, είναι η έκδοση, ακύρωση και διαχείριση πιστωτικών καρτών και η χορήγηση και 
διαχείριση προσωπικών καταναλωτικών δανείων είτε υπό της ίδιας της Εταιρείας είτε ως 
αντιπροσώπου άλλης εταιρείας, οργανισμού και η παροχή συναφών υπηρεσιών με τα πιο 
πάνω.

Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας

3 Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές 
καταστάσεις δείχνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2007 οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας 
υπερέβαιναν το σύνολο του ενεργητικού της κατά £2.493.522 (2006: £1.157.085).  Οι 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή της 
λειτουργούσας επιχείρησης η οποία προϋποθέτει την σχετική οικονομική στήριξη της 
Εταιρείας από τα μέλη της.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

4 Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για την Εταιρεία καθώς και ο τρόπος 
διαχείρισης τους περιγράφονται στις Σημειώσεις 3 και 4 των οικονομικών καταστάσεων.

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας

5 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν αναμένει οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή 
στην κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας στο προσεχές μέλλον.

Αποτελέσματα

6 Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 6 .  Η καθαρή 
ζημιά για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.

Μετοχικό κεφάλαιο

7 Δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
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Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Διοικητικό Συμβούλιο

8 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2007 και την ημερομηνία 
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2007.

9 Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι κ. Μάριος Κοντορούσης και Σολομών 
Μπεράχας αποχωρούν, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.

10 Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην 
αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

11 Τα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού παρουσιάζονται στη 
Σημείωση 22 στις οικονομικές καταστάσεις.

Υποκαταστήματα 

12 Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε μέσω οποιονδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους. 

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

13 Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει 
επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί τους 
Συμβούλους να καθορίσουν την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Χριστίνα Θεοφιλίδη 

Λευκωσία
2 Aπριλίου2008
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών προς τα 
Μέλη της Eurocredit Retail Services Limited

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Eurocredit Retail Services Limited (η 
“Εταιρεία”) στις σελίδες 6 μέχρι 34, που αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 
2007, και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την κατάσταση αλλαγών στα ίδια 
κεφάλαια και την κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και 
περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση 
αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του 
περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, 
εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση 
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων 
σε απάτη είτε σε λάθος̇ επιλογή και εφαρμογή καταλλήλων λογιστικών αρχών̇ και υπολογισμό 
λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις.

Ευθύνη των Ελεγκτών

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με 
βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  
Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως 
προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο 
οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.

Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για ποσά 
και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται 
εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών 
λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε 
λάθος.  Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό 
έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του 
εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της 
λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την 
αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
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Ευθύνη των Ελεγκτών (συνέχεια)

Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να 
παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονομικής κατάστασης τηςEurocredit Retail Services Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και της 
χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία 
αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω:

 Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς 
του ελέγχου μας.

 Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.

 Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.

 Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις 
εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από 
τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου στις σελίδες 2 μέχρι 3 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο Θέμα

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως 
σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα 
άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για 
οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η 
έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

PricewaterhouseCoopers Limited
Chartered Accountants

Λευκωσία, 2 Απριλίου2008
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Σημ.
2007

Κ£
2006

Κ£

Έσοδα από καρτούχους 5 689.282 474.561
Έσοδα από εμπόρους 6 421.999 574.361

_________ _________
1.111.281 1.048.922

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8 (517.420) (501.849)
Άλλα κέρδη –  καθαρά 7 4.592 5.981
Πρόβλεψη για απομείωση στην αξία των εισπρακτέων (1.339.009) (731.999)

_________ _________
Ζημιά εργασιών 740.556 (178.945)
Χρηματοδοτικά έξοδα 10 (595.881) (465.087)

_________ _________
Ζημιά για το έτος (1.336.437) (644.032)

========= =========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10  μέχρι 34  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Σημ. 2007
Κ£

2006
Κ£

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εξοπλισμός 12 136.887 169.707

_________ _________
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 15 4.770.056 6.897.988
Φορολογία επιστρεπτέα 18.159 18.159
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 16 426.756 357.312

_________ _________
5.214.971 7.273.459
_________ _________

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 5.351.858 7.443.166
========= =========

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Μετοχικό κεφάλαιο 17 300.000 300.000
Συσσωρευμένες ζημιές (2.793.522) (1.457.085)

_________ _________
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (2.493.522) (1.157.085)

_________ _________
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 19 86.931 107.108
Δανεισμός 18 7.758.449 8.493.143

_________ _________
7.845.380 8.600.251
_________ _________

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 5.351.858 7.443.166
========= =========

Στις2 Απριλίου2008 το Διοικητικό Συμβούλιο στιςEurocredit Retail Services Limited
ενέκρινε αυτές στις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Χριστίνα Θεοφιλίδη, Σύμβουλος

Σολομών Μπεράχας,  Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10  μέχρι 34  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Συσσωρευμένες 
ζημιές Σύνολο

Σημ. Κ£ Κ£ Κ£

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου2006 300.000 (813.053) (513.053)
Ζημιά για το έτος - (644.032) (644.032)

________ _________ _________
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2006/
1 Ιανουαρίου 2007 300.000 (1.457.085) (1.157.085)
Ζημιά για το έτος - (1.336.437) (1.336.437)

________ _________ _________
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007 300.000 (2.793.522) (2.493.522)

======== ========= =========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10  μέχρι 34  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Σημ.
2007

Κ£
2006

Κ£

Ροή μετρητών από εργασίες
Ζημιά πριν τη φορολογία (1.336.437) (644.032)
Αναπροσαρμογές για:
  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 12 32.820 32.091
  Ζημιά από πώληση εξοπλισμού 8 - 125
  Πιστωτικούς τόκους 7 (4.602) (1.311)
  Χρεωστικούς τόκους 10 590.475 459.448
  Πρόβλεψη για απομείωση στην αξία εισπρακτέων 1.339.009 731.999

___________ ___________
621.265 578.320

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 788.923 (1.173.352)

  Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (20.177) (43.872)
___________ ___________

Καθαρά μετρητά από/για εργασίες 1.390.011 (638.904)
___________ ___________

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 12 - (48.412)
Τόκοι που εισπράχτηκαν 4.602 1.311

___________ ___________
Καθαρά μετρητά από/για επενδυτικές δραστηριότητες 4.602 (47.101)

___________ ___________

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από δανεισμό (734.694) 1.081.673
Τόκοι που πληρώθηκαν (590.475) (459.448)

___________ ___________
Καθαρά μετρητά (για)/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (1.325.169) 622.225

___________ ___________
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σταταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 69.444 (63.780)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους 357.312 421.092

___________ ___________
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους 16 426.756 357.312

=========== ===========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10  μέχρι 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

1 Γενικές πληροφορίες

Χώρα σύστασης

Η Εταιρεία συστάθηκε με έδρα την Κύπρο, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο γραφείο 
της είναι στην Κωστάκη Παντελίδη 1, 1010 Λευκωσία.

Κύριες δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο 
χρόνο, είναι η έκδοση, ακύρωση και διαχείριση πιστωτικών καρτών και η χορήγηση και 
διαχείρισηπροσωπικών καταναλωτικών δανείων είτε υπό της ίδιας της Εταιρείας είτε ως 
αντιπροσώπου άλλης εταιρείας, οργανισμού και η παροχή συναφών υπηρεσιών με τα πιο 
πάνω.

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω.  Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα 
τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός από όπου 
δηλώνεται διαφορετικά.

Βάση ετοιμασίας

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, 
Κεφ. 113.  Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους.

Όλατα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 
Ιανουαρίου 2006 έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που 
καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 
39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: “Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική 
αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Βάση ετοιμασίας (συνέχεια)

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση 
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη 
διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας.  Οι τομείς 
που απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι 
παραδοχές και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται στη Σημείωση 4.

Λειτουργούσα επιχείρηση

Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις δείχνουν ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2007 οι συνολικές 
υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του ενεργητικού της κατά £2.493.522
(2006: £1.157.085).  Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί με 
βάση την αρχή της λειτουργούσας επιχείρησης η οποία προϋποθέτει την συνεχή 
οικονομική στήριξη της Εταιρείας από την ιθύνουσα εταιρεία.

ΗEFG Eurobank Ergasias S.A. έχειεπιβεβαιώσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας ότι θα συνεχίσει να παρέχει την απαραίτητη οικονομική στήριξη προς την 
Εταιρεία ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση των εργασιών της Εταιρείας και η 
δυνατότητα της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της όπως αυτές προκύπτουν.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ 

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ 
τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους 
που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2007.

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 7 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις”, και η 
συμπληρωματική αναθεώρηση του ΔΛΠ 1, “Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων –
Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίων”, εισάγει νέες γνωστοποιήσεις σχετικά με 
χρηματοοικονομικά μέσα και δεν έχει οποιαδήποτε επίδραση στην ταξινόμηση και την 
αποτίμηση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, ή στις γνωστοποιήσεις που 
σχετίζονται με τη φορολογία και τους εμπορικούς και άλλους πιστωτές.

Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές της 
Εταιρείας.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω 
λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή:

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2008

 IFRIC Ερμηνεία 11 “ΔΠΧΠ 2 – Συναλλαγές σε μετοχές του Συγκροτήματος 
και Ίδιες Μετοχές” (ισχύει από 1 Μαρτίου 2007).
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ (συνέχεια)

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2008 
(συνέχεια)

 IFRIC Ερμηνεία 12 “Συμφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών “ (ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2008).*

 IFRIC Ερμηνεία 14 “ΔΛΠ 19 –  Το ́ Οριο για Περιουσιακό Στοιχείο 
Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η 
Αλληλοεπίδραση τους” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2008).*

Πρότυπα που τίθενται σε ισχύ για έτη που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2009

 ΔΠΧΠ 8 “Λειτουργικοί τομείς” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009).

 ΔΛΠ 23 (Αναθεώρηση) “Κόστος Δανεισμού” (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009).*

 IFRIC Ερμηνεία 13 “Προγράμματα Πιστών Πελατών” (ισχύει από 1 Ιουλίου 2008).*

 ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο2007) “Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων”*

* Δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση των πιο πάνω λογιστικών προτύπων και 
ερμηνειών σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας.

Αναγνώριση εισοδημάτων

Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής:

(α) Έσοδα από καρτούχους

(i) Προμήθειες έκδοσης λογαριασμού και καθυστερημένων πληρωμών

Τα εισοδήματα από προμήθειες αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων 
εσόδων κατά την έκδοση λογαριασμού και όταν προκύψουν καθυστερημένες πληρωμές από 
τους καρτούχους.

(ii) Τόκοι καθυστερημένων πληρωμών

Οι τόκοι καθυστερημένων πληρωμών αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας 
τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ (συνέχεια)

Αναγνώριση εισοδημάτων (συνέχεια)

(α) Έσοδα από καρτούχους (συνέχεια)

(iii) Αμοιβή για υπέρβαση ορίου

Τα εισοδήματα από υπέρβαση ορίου αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή δεδουλευμένων 
εσόδων ανάλογα με την ουσία των σχετικών συμφωνιών.

(β) Έσοδα από εμπόρους

Τα έσοδα από εμπόρους περιλαμβάνουν προμήθειες και προϋπολογισμένα έσοδα.  Οι 
προμήθειες αναγνωρίζονται όταν σημαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας των αγαθών 
έχουν μεταφερθεί στους καρτούχους.  Αυτό γίνεται συνήθως όταν οι έμποροι έχουν πουλήσει ή 
παραδώσει τα αγαθά στους καρτούχους και οι καρτούχοι έχουν αποδεχθεί τα αγαθά.  Τα 
προϋπολογισμένα έσοδα αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
του πραγματικού επιτοκίου στην περίοδο του συμβολαίου.

(γ) Πιστωτικοί τόκοι

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου.

Μετατροπή ξένου νομίσματος

(i) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία (“το νόμισμα λειτουργίας”).
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες (£), το οποίο 
είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας.

(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση 
τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. 
Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων 
συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει 
στο τέλος του έτους χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 
είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων. 
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Αναγνώριση εισοδημάτων (συνέχεια)

Φορολογία

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και 
τις προηγούμενες περιόδους υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι θα 
πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς 
συντελεστές και νομοθεσίες που είχαν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την 
ημερομηνία του ισολογισμού.

Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της 
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής 
τους αξίας στις οικονομικές καταστάσεις.  Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται 
χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή 
ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται ότι θα 
ισχύουν όταν οι σχετικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις πραγματοποιηθούν ή 
όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις διακανονιστούν.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν 
ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές 
διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Όλα τα στοιχεία εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον αποσβέσεις.  Το 
ιστορικό κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση 
στοιχείων εξοπλισμού.

Οι αποσβέσεις για στοιχεία εξοπλισμού υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη σταθερή 
μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος μείον η υπολειμματική αξία του κάθε στοιχείου 
εξοπλισμού στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής τους.  Η εκτιμημένη διάρκεια 
ωφέλιμης ζωής του εξοπλισμού είναι ως εξής:

Μηχανήματα 6 –  7 έτη

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συστήματα 4 –  5 έτη

Λοιπός εξοπλισμός 6 –  7 έτη

Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.

Η λογιστική αξία ενός στοιχείου εξοπλισμού μειώνεται αμέσως στο ανακτήσιμο ποσό 
εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόμενο ανακτήσιμο ποσό.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση εξοπλισμού χρεώνονται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν.  Το κόστος σημαντικών 
ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία 
του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό 
στοιχείο, μόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στη 
Εταιρεία σε σχέση με το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του μπορεί να υπολογιστεί 
αξιόπιστα.

Κέρδη και ζημιές από διάθεση εξοπλισμού προσδιορίζονται με τη σύγκριση των 
εισπράξεων με τη λογιστική αξία και περιλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων.

Μισθώσεις

Μισθώσεις όπου σημαντικό μέρος των κινδύνων και ανταμοιβών της ιδιοκτησίας 
παραμένουν με τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Πληρωμές 
που αφορούν λειτουργικές μισθώσεις (μετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν 
από τον εκμισθωτή) χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σύμφωνα 
με τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της περιόδου μίσθωσης.

Εμπορικά εισπρακτέα

Τα εμπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα 
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου, μείον πρόνοιας για απομείωση της αξίας.  Η πρόνοια για απομείωση 
καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη πως η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να 
εισπράξει τα συνολικά ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Το 
ποσό της πρόνοιας είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιμης 
αξίας του εισπρακτέου η οποία είναι η παρούσα αξία των υπολογιζόμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείωνπου παρουσιάζονται σε 
αποσβεσμένο κόστος

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική 
απόδειξη ότι χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή ομάδα χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων έχουν απομειωθεί. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο ή μία ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων απομειώνονται και η 
ζημιά λόγω απομείωσης πραγματοποιείται μόνο και μόνο εάν, υπάρχει αντικειμενική 
απόδειξη της απομείωσης λόγω ενός ή περισσότερων γεγονότων που πραγματοποιούνται 
μετά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου (ένα «γεγονός ζημιάς») και αυτό το γεγονός 
ζημιάς (ή γεγονότα) έχει επίδραση στις εκτιμημένες μελλοντικές χρηματοικονομικές ροές 
του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή ομάδας χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων όπου μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα.  
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που παρουσιάζονται σε 
αποσβεσμένο κόστος (συνέχεια)

Τα ακόλουθα δεδομένα όταν περιέλθουν στην αντίληψη της Εταιρείας αποτελούν 
ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή ομάδα περιουσιακών 
στοιχείων έχουν υποστεί απομείωση:

(i) σημαντικές χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του 
δεσμευμένου,

(ii) παραβίαση συμβολαίου, όπως η αθέτηση στην αποπληρωμή τόκων ή των 
βασικών πληρωμών;

(iii) Η Εταιρεία χορηγεί στον δανειζόμενο, για οικονομικούς ή νομικούς 
λόγους που σχετίζονται με την οικονομική δυσχέρεια του δανειζόμενου, 
μια παραχώρηση που διαφορετικά ο δανειστής δεν θα εξέταζε;

(iv) γίνεται πιθανό ότι ο δανειζόμενος θα κηρύξει πτώχευση ή άλλη 
χρηματοοικονομική αναδιοργάνωση;

(v) ηεξαφάνιση ενεργούς  αγοράς για το χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο λόγω χρηματοοικονομικών δυσκολιών; ή

(vi) εμφανή δεδομένα που μαρτυρούν ότι υπάρχει μια μετρήσιμη μείωση στις 
εκτιμημένες μελλοντικές ταμειακές ροές από μία ομάδα 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από την στιγμή της αρχικής 
αναγνώρισης αυτών των περιουσιακών στοιχείων, παρόλο που η μείωση 
δεν μπορεί να γίνει ακόμη αναγνωρίσιμη με τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία της ομάδας ξεχωριστά περιλαμβανομένων:

- αρνητικών αλλαγών στο επίπεδο πληρωμών των δανειζομένων 
στην ομάδα, ή

- διεθνών ή τοπικών οικονομικών συνθηκών που σχετίζονται με 
αθέτηση υποχρεώσεων στα περιουσιακά στοιχεία στην ομάδα.

Η Εταιρεία στην αρχή αξιολογεί κατά πόσον υπάρχει αντικειμενική απόδειξη για 
απομείωση ξεχωριστά για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είναι  
σημαντικά σε ατομικό επίπεδο, και ξεχωριστά ή συλλεκτικά για τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σημαντικά σε ατομικό επίπεδο.  Εάν η Εταιρεία 
αποφασίσει ότι δεν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη για την ύπαρξη απομείωσης για ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ξεχωριστά, είτε είναι σημαντικό είτε όχι, 
περιλαμβάνει το στοιχείο σε ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με 
παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικών κινδύνων και τα αξιόλογα συλλεκτικά για 
απομείωση.  Περιουσιακά στοιχεία που αξιολογούνται ατομικά για απομείωση και που 
για τα οποία η ζημιά λόγω απομείωσης αναγνωρίστηκε ή συνεχίζεται να αναγνωρίζεται, 
δεν περιλαμβάνονται σε συλλογική αξιολόγηση απομείωσης.  
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που παρουσιάζονται σε 
αποσβεσμένο κόστος (συνέχεια)

Εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε ζημιά λόγω απομείωσης σε 
δάνεια και εισπρακτέα, το ποσό της ζημιάς υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της 
λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμημένων 
μελλοντικών ταμειακών ροών (μη περιλαμβανομένου πιστωτικών ζημιών που δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένα με το αρχικό ποσοστό της πραγματικής απόδοσης του 
χρηματοοικονομικού στοιχείου.  Η λογιστική αξία του στοιχείου μειώνεται μέσω της 
χρήσης ενός λογαριασμού πρόβλεψηςκαι το ποσό της ζημιάς αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  Εάν ένα δάνειο έχει μεταβαλλόμενα επιτόκια,
το προεξοφλητικό επιτόκιο για μέτρηση οποιασδήποτε ζημιάς λόγω απομείωσης είναι το 
τρέχον ποσοστό πραγματικού επιτοκίου καθορισμένο βάση του συμβολαίου.  Ως 
πρακτικό μέσο,  η Εταιρεία μπορεί να μετρήσει την απομείωση με βάση την δίκαιη αξία 
ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας την αγοραία του αξία.  

Ο υπολογισμός της παρούσας αξίας των υπολογιζόμενων ταμειακών ροών, ενός 
εγγυημένου περιουσιακού στοιχείου αντικατοπτρίζει τις ταμειακές ροές που μπορεί να 
είναι αποτέλεσμα της άσκησης δικαιώματος κατασχέσεως μείον το κόστος απόκτησης 
και πώλησης του ενέχυρου, είτε η κατάσχεση είναι πιθανή είτε όχι.

Για σκοπούς συλλογικής αξιολόγησης της απομοίωσης, τα περιουσιακά στοιχεία 
ομαδοποιούνται με βάση παρόμοιων χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου (π.χ. με 
βάση την ετοιμασία βαθμολογίας της Εταιρείας η οποία εξετάζει το είδος περιουσιακού 
στοιχείου, βιομηχανία, γεωγραφική τοποθεσία, είδος υποθήκης, κατάσταση οφειλής και 
άλλους σχετικούς παράγοντες).  Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι σχετικά με τον 
υπολογισμό μελλοντικών ταμειακών ροών ομάδων, τέτοιων περιουσιακών στοιχείων με 
το να είναι ενδεικτικά της ικανότητας των χρεωστών να πληρώσουν τα οφειλόμενα ποσά 
σύμφωνα με τους όρους συμβολαίων των περιουσιακών στοιχείων που αξιολογούνται.

Μελλοντικές ταμειακές ροές σε μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων οι οποίες 
αξιολογούνται συλλογικά για απομείωση, υπολογίζονται με βάση τις συμβατικές 
ταμειακές ροές των περιουσιακών στοιχείων στην Εταιρεία και με βάση την εμπειρία 
ιστορικής ζημιάς για τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν παρόμοιο πιστωτικό κίνδυνο 
αυτών της Εταιρείας.  Η εμπειρία ιστορικής ζημιάς προσαρμόζεται με βάση τα τρέχοντα 
δεδομένα για να αντανακλά τις συνέπειες των παρών συνθηκών οι οποίες δεν επηρέασαν 
την περίοδο στην οποία  βασίστηκε η εμπειρία ιστορικής ζημιάς  και να αφαιρέσει τις 
επιδράσεις των συνθηκών στην ιστορική περίοδο που δεν υφίσταται επί του παρόντος.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που παρουσιάζονται σε 
αποσβεσμένο κόστος (συνέχεια)

Όταν ένα δάνειο δεν θα εισπραχθεί, διαγράφεται έναντι της σχετικής πρόβλεψης για 
απομείωση δανείων.  Τέτοια δάνεια διαγράφονται αφού όλες οι αναγκαίες διαδικασίες 
ολοκληρωθούν και το ποσό της ζημιάς έχει καθοριστεί.  Μεταγενέστερες 
αποκαταστάσεις στις αξίες που έχουν προηγουμένως διαγραφεί μειώνουν το ποσό της 
πρόβλεψης για απομείωση δανείων στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  

Εάν, σε μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της ζημιάς λόγω απομείωσης μειωθεί και η 
μείωση μπορεί να σχετιστεί αντικειμενικά με το γεγονός που πραγματοποιείται μετά την 
αναγνώριση της απομείωσης (όπως μια βελτίωση στην πιστωτική εκτίμηση του 
χρεώστη), η ζημιά που αναγνωρίστηκε προηγουμένως αντιστρέφεται με την προσαρμογή 
του λογαριασμού πρόβλεψης. To ποσό της αντιστροφής αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή 
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει 
ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της 
υποχρέωσης έχει υπολογιστεί αξιόπιστα.

Δανεισμός

Ο δανεισμός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία μετά την αφαίρεση του κόστους 
συναλλαγής. Ο δανεισμός παρουσιάζεται μετέπειτα σε αποσβεσμένο κόστος. 
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση του κόστους 
συναλλαγής) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του δανείου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου.

Ο δανεισμός ταξινομείται ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση εκτός εάν η Εταιρεία έχει το 
δικαίωμα άνευ όρων, να αναβάλλει την αποπληρωμή της υποχρέωσης για τουλάχιστο 
δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από καταθέσεις στην τράπεζα.

Συγκριτικές πληροφορίες 

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις 
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους: κίνδυνο αγοράς (περιλαμβανομένου συναλλαγματικού κινδύνου, 
κινδύνου επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία, κινδύνου επιτοκίου που αφορά τις
ταμειακές ροές και κινδύνου τιμής αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
ρευστότητας. Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε κίνδυνο αγοράς σε σχέση με τιμές 
μετοχικών τίτλων και αγαθών. Το όλο πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου της 
Εταιρείας επικεντρώνεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματαγορών και 
αποσκοπεί στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική 
επίδοση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί οποιαδήποτε παράγωγα για 
την αντιμετώπιση του συναλλαγματικού κινδύνου και του κινδύνου επιτοκίου που 
αφορά τις ταμειακές ροές.

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από ένα κεντρικό γενικό λογιστήριο σύμφωνα 
με αρχές που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος. Το 
γενικό λογιστήριο αναγνωρίζει, αξιολογεί και αντισταθμίζει τους 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις λειτουργικές 
μονάδες της Εταιρείας. Το Συμβούλιο παρέχει γραπτές αρχές για την όλη 
διαχείριση κινδύνου, καθώς και γραπτές αρχές που καλύπτουν συγκεκριμένους 
τομείς, όπως συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, 
χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων και μη-παραγώγων 
χρηματοοικονομικών μέσων, και επένδυση πλεονάζουσας ρευστότητας.

(α) Κίνδυνος αγοράς

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές 
συναλλαγές ή αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις 
παρουσιάζονται σε νόμισμα που δεν είναι το νόμισμα λειτουργίας της 
Εταιρείας.

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της 
Εταιρείας είναι αποτιμημένα είτε σε Κυπριακές λίρες (το νόμισμα 
λειτουργίας της Εταιρείας) είτε σε Ευρώ. 

Κατά την διάρκεια του έτους η Εταιρεία ήταν εκτεθειμένη σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο που προέκυπτε από συναλλαγές και υπόλοιπα σε 
Ευρώ. Με το κλείσιμο της ισοτιμίας της Κυπριακής λίρας και την 
εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου 2008, ο συναλλαγματικός κίνδυνος σε 
σχέση με το Ευρώ έχει εξαλειφθεί.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(α) Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος (συνέχεια)

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006, εάν η Κυπριακή Λίρα 
αποδυναμωνόταν/ενδυναμωνόταν κατά 5% σε σχέση με το Ευρώ, με όλες 
τις άλλες μεταβλητές να παραμένουν σταθερές, η ζημιά για το έτος μετά 
τη φορολογία θα ήταν K£7.157 χαμηλότερη/ ψηλότερη, κυρίως ως 
αποτέλεσμα συναλλαγματικών κερδών/ζημιών στη μετατροπή δανεισμού 
που αποτιμάται σε Ευρώ.

(ii) Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και τη δίκαιη αξία

Τα έσοδα της Εταιρείας από καρτούχους και από εμπόρους είναι 
ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς αφού 
φέρουν τόκο σε σταθερά επιτόκια. Ωστόσο, η Εταιρεία υπόκειται σε 
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία που προέρχεται από τα 
υπόλοιπα με καρτούχους και εμπόρους.

Ο κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές της Εταιρείας 
προέρχεται από τα τραπεζικά υπόλοιπα και από δανεισμό που εκδόθηκε 
σε κυμαινόμενα επιτόκια. Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει οποιαδήποτε 
πολιτική για την αντιστάθμιση ή τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, εάν τα επιτόκια ήταν κατά 0,5%
ψηλότερα/χαμηλότερα, με όλες τις άλλες μεταβλητές να παραμένουν 
σταθερές, η ζημιά για το έτοςμετά τη φορολογία θα ήταν C£37.063
(2006: C£42.050) ψηλότερη/χαμηλότερη, κυρίως ως αποτέλεσμα των 
ψηλότερων/χαμηλότερων χρεωστικών τόκων σε δανεισμό σε κυμαινόμενα 
επιτόκια. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από 
εκθέσεις σε πιστώσεις από συναλλαγές μεκαρτούχους και εμπόρους, 
περιλαμβανομένων εκκρεμών εισπρακτέων και δεσμευτικών συναλλαγών. 

Για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί 
μόνο κύριες εμπορικές τράπεζες στην Κύπρο και την τράπεζα του ομίλου 
στην Ελλάδα.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(β) Πιστωτικός κίνδυνος

Εάν οι πελάτες εμπορίου είναι αξιολογημένοι από ανεξάρτητο μέρος ,
τότε η Εταιρεία χρησιμοποιεί αυτές τιςαξιολογήσεις. Διαφορετικά, εάν 
δεν υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση, η Διεύθυνση εκτιμά την πιστωτική 
ποιότητα του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του 
κατάσταση, προηγούμενες εμπειρίες και άλλους παράγοντες. Ξεχωριστά 
πιστωτικά όρια και πιστωτικοί όροι ορίζονται με βάση την πιστωτική 
ποιότητα του πελάτη σύμφωνα με όρια που καθορίζονται από το 
Συμβούλιο. Η χρήση των πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε συνεχή
βάση. 

Τα εισπρακτέα από καρτούχους εξετάζονται για απομείωση στην αξία 
τους, χρησιμοποιώντας την συλλογική μέθοδο απομείωσης, κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού, με βάση την πολιτική του Ομίλου.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το υπόλοιπο των σημαντικότερων 
συμβαλλόμενων μερών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού:

31 Δεκεμβρίου 
2007

31 Δεκεμβρίου
2006

Αξιολόγηση Υπόλοιπο Υπόλοιπο

Ελληνική Τράπεζα Βaa 2 391.529 216.409
Alpha Bank Α1 35.227 140.726
EFG Eurobank
Εργασίας Α.Ε. Αa3 - 177

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε
σχέση με τα εισπρακτέα από καρτούχους αφού υπάρχει ευρύ διασπορά 
στο χαρτοφυλάκιο των καρτούχων. Κατά τις ημερομηνίες του 
ισολογισμού, υπάρχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τα 
τραπεζικά υπόλοιπα, κυρίως με την Ελληνική Τράπεζα. Εν τούτοις, δεν 
αναμένονται οποιεσδήποτε χρηματοοικονομικές ζημιές λόγω της αρκετά 
υψηλής πιστωτικής αξιολόγησης της συγκεκριμένης τράπεζας.

(γ)  Κίνδυνος ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγει τη διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών μετρητών και τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης 
μέσω ενός ικανοποιητικού ποσού δεσμευμένων πιστωτικών 
διευκολύνσεων. Η Διεύθυνση διατηρεί ευελιξία στη χρηματοδότηση 
διατηρώντας διαθεσιμότητα εντός των δεσμευμένων πιστωτικών ορίων
από την τράπεζα του ομίλου, EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε. 

Η Διεύθυνση παρακολουθεί τις κυμαινόμενες προβλέψεις του 
αποθεματικού ρευστότητας της Εταιρείας και ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα (Σημ. 16) στη βάση των αναμενόμενων ταμειακών ροών.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(γ)  Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της 
Εταιρείας σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, με βάση την εναπομένουσα 
περίοδο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία 
λήξης του συμβολαίου. Τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι 
συμβατικές μη-προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Υπόλοιπα με λήξη εντός 
12 μηνών ισούνται με τις λογιστικές τους αξίες, αφού η επίδραση της 
προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.   

Στις 
31 Δεκεμβρίου 2007

Μέχρι 
1 μήνα

Δανεισμός 7.758.449
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 86.931

Στις 
31 Δεκεμβρίου 2006

Μέχρι 
1 μήνα

Δανεισμός 8.493.143
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 107.108

3.2 Διαχείρισηκεφαλαίου

Οι επιδιώξεις της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι η διασφάλιση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει βάσει της αρχής της δρώσας λειτουργικής 
μονάδας με σκοπό την παροχή αποδόσεων για τους μετόχους και ωφελήματα για άλλα 
πρόσωπα που έχουν συμφέροντα στην Εταιρεία και να διατηρήσει μια βέλτιστη 
κεφαλαιουχική δομή για να μειώσει το κόστος κεφαλαίου.

Με σκοπό να διατηρήσει ή να μεταβάλει την κεφαλαιουχική δομή, η Εταιρεία μπορεί να 
μεταβάλει το ποσό των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους, να επιστρέψει 
κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία 
για να μειώσει το χρέος της.

Η διαχείριση κεφαλαίου γίνεται κεντρικά από τον Όμιλο. Λόγω του ότι στις 31 
Δεκεμβρίου 2007 οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του 
ενεργητικού της κατά £2.493.522 (2006: £1.157.085), η ιθύνουσα Εταιρεία που είναι και 
ο κύριος πιστωτής της Εταιρείας, η EFG Eurobank Ergasias S.A. έχειεπιβεβαιώσει προς 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι θα συνεχίσει να παρέχει την απαραίτητη 
οικονομική στήριξη προς την Εταιρεία ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση των εργασιών 
της Εταιρείας και η δυνατότητα της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της όπως αυτές 
προκύπτουν. 
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

3.3 Εκτίμηση δίκαιων αξιών

Η λογιστική αξία μείον πρόβλεψη για εμπορικά εισπρακτέα και πληρωτέα θεωρείται ότι 
προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την προεξόφληση των μελλοντικών 
συμβατικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της αγοράς που είναι 
διαθέσιμο στην Εταιρεία για παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα.

4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται 
στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών 
σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις 
περιστάσεις.

Η Εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον.  Ως αποτέλεσμα 
οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα.  Οι 
υπολογισμοί και παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδες αναπροσαρμογές στη 
λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό 
έτος παρουσιάζονται πιο κάτω:

(i) Ζημιές από απομείωση δανείων και χορηγήσεων

Η Εταιρεία αναθεωρεί το χαρτοφυλάκιο δανείων τουλάχιστο σε 
τριμηνιαία βάση για να καθορίσει την απομείωση.  Στον καθοριρμό κατά 
πόσον η ζημιά απομείωσης θα πρέπει να καταγραφεί στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων, η Εταιρεία κάνει εκτιμήσεις κατά πόσον 
υπάρχουν δεδομένα που υποδεικνύουν ότι υπάρχει μετρήσιμη μείωση στις 
εκτιμημένες μελλοντικές ταμειακές ροές από ένα χαρτοφυλάκιο δανείων 
πριν η μείωση μπορεί να αναγνωριστεί με το ατομικό δάνειο του 
χαρτοφυλακίου.  Αυτή η απόδειξη μπορεί να συμπεριλαμβάνει δεδομένα 
τα οποία υποδηλώνουν ότι υπάρχει δυσμενής αλλαγή στην κατάσταση 
πληρωμής των δανειζομένων μιας ομάδας, ή εθνικών ή τοπικών 
οικονομικών συνθηκών, που συσχετίζονται με τη μη συμμόρφωση 
περιουσιακών στοιχείων της ομάδας αυτής. Η Διεύθυνση χρησιμοποιεί 
εκτιμήσεις στηριζόμενη στην εμπειρία ιστορικής ζημιάς εμπειρίας για 
περιουσιακά στοιχεία με χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου και 
αντικειμενικά στοιχεία απομείωσης παρόμοια με αυτά του χαρτοφυλακίου 
όταν ορίζει το χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών ταμειακών ροών.  Η 
μέθοδος και οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστεί το 
ποσό και το χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών ταμειακών ροών 
αναθεωρούνται τακτικά ούτως ώστε να μειωθεί η διαφορά μεταξύ των 
εκτιμημένων ζημιών και των πραγματικών ζημιών.  Η Διεύθυνση πιστεύει 
ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω προβλέψεις κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού.
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5 Έσοδα απόκαρτούχους 

2007
Κ£

2006
Κ£

Προμήθεια έκδοσης λογαριασμού 52.142 72.078
Προμήθεια καθυστερημένης πληρωμής 71.818 77.604
Τόκοι καθυστερημένων πληρωμών 264.556 189.276
Αμοιβή για υπέρβαση ορίου 298.985 135.455
Λοιπά έσοδα καρτούχων 1.781 148

________ ________
689.282 474.561

======== ========

6 Έσοδα από εμπόρους 

2007
Κ£

2006
Κ£

Προεξοφλητικά έσοδα 382.044 453.459
Προμήθειες 39.955 120.902

________ ________
421.999 574.361

======== ========

7 Άλλα κέρδη- καθαρά

2007
Κ£

2006

Καθαρή συναλλαγματική (ζημιά)/κέρδος (10) 4.670
________ ________

Άλλα έσοδα 557 -
Πιστωτικοί τόκοι 4.045 1.311

________ ________
Πιστωτικοί τόκοι 4.602 1.311

________ ________
4.592 5.981

======== ========
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8 Ανάλυση εξόδων κατά είδος

2007
Κ£

2006
Κ£

Αποσβέσεις και χρεώσεις απομείωσης (Σημ. 12) 32.820 32.091
Επιδιορθώσεις και συντήρηση 81.421 73.824
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 14.400 14.400
Αμοιβή ελεγκτών 10.000 8.400
Αμοιβή ελεγκτών –  διαφορά από προηγούμενα έτη 2.000 (8.048)
Κόστος προσωπικού (Σημ. 9) 51.200 58.248
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης - 10.906
Αμοιβή λογιστών – διαφορά από προηγούμενα έτη - (6.000)
Αμοιβή λογιστών 74.990 78.050
Δικηγορικά και άλλα επαγγελματικά έξοδα 39.326 -
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 4.785 2.987
Ταχυδρομικά και τηλέφωνα 2.961 4.676
Μη επιστρεπτέο Φ.Π.Α. 40.529 55.710
Τραπεζικά έξοδα 47.929 57.137
Αμοιβές επεξεργασίας και πληροφόρησης 36.000 36.000
Αμοιβές για έξοδα εισπρακτικών υπηρεσιών 72.895 70.691
Ζημιά από πώληση εξοπλισμού (Σημ. 12) - 125
Διάφορα έξοδα 6.164 12.652

_________ _________
Συνολικό κόστος διοικητικής λειτουργίας και άλλων εξόδων 517.420 501.849

========= =========

9 Κόστος προσωπικού 

2007
Κ£

2006
Κ£

Μισθοί και ημερομίσθια 46.865 53.216
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα έξοδα 4.335 5.032

________ ________
51.200 58.248

======== ========

10 Χρηματοδοτικά έξοδα

2007
Κ£

2006
Κ£

Χρεωστικοί τόκοι:
  Τραπεζικός δανεισμός 590.475 459.448

_________ _________
Καθαρή συναλλαγματική ζημιά από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 5.406 5.639

_________ _________
595.881 465.087

========= =========
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11 Φορολογία

Ο φόρος επί της ζημιάς της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό 
που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας το εφαρμόσιμο ποσοστό φορολογίας ως εξής:

2007
Κ£

2006
Κ£

Ζημιά πριν τη φορολογία (1.336.437) (644.032)
========= =========

Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικής 
φορολογίας ύψους 10% (133.644) (64.403)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς 133.941 72.349
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν 
υπόκεινται σε φορολογία (202) (66)
Φορολογική επίδραση χρησιμοποίησης φορολογικών ζημιών από 
μεταφορά (1.164) (8.872)
Αναβαλλόμενη φορολογία για την οποία δεν έχει γίνει πρόβλεψη 1.069 992

_________ _________
Χρέωση φορολογίας - -

========= =========

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την Εταιρεία είναι 10%.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με 
ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από 
εταιρικό φόρο και επομένως θα έχουν πραγματικό φορολογικό συντελεστή περίπου 15%.
Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική 
εισφορά με ποσοστό 15%.

Η Εταιρεία δεν υπέστη Κυπριακό φόρο κατά τη διάρκεια του έτους λόγω φορολογικών 
ζημιώναπό μεταφορά.  Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, η Εταιρεία είχε φορολογικές ζημιές σε 
μεταφορά που ανέρχονταν σε Κ£25.134 (2006: Κ£36.782).  Οι φορολογικές ζημιές 
μπορούν να συμψηφιστούν με μελλοντικά φορολογικά κέρδη χωρίς χρονικό περιορισμό.  
Δεν έχει γίνει πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία σχετικά με τις φορολογικές ζημιές 
σε μεταφορά γιατί δεν μπορεί να υπολογιστεί με αρκετή βεβαιότητα κατά πόσο θα 
υπάρξουν αρκετά μελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι φορολογικές αυτές ζημιές.
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12 Εξοπλισμός

Μηχανήματα
Κ£

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και 

συστήματα
Κ£

Λοιπός 
εξοπλισμός

Κ£
Σύνολο

Κ£

Την 1 Ιανουαρίου 2006
Κόστος 154.551 6.391 5.826 166.768
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (11.701) (911) (645) (13.257)

________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 142.850 5.480 5.181 153.511

________ ________ ________ _________
Έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2006
Καθαρή λογιστική αξία στην 
αρχή του έτους 142.850 5.480 5.181 153.511
Προσθήκες 48.334 78 - 48.412
Πωλήσεις - (125) - (125)
Χρέωση απόσβεσης (29.710) (1.507) (874) (32.091)

________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος 
του έτους 161.474 3.926 4.307 169.707

________ ________ ________ _________
Την 31 Δεκεμβρίου 2006
Κόστος 202.885 6.304 5.826 215.015
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (41.411) (2.378) (1.519) (45.308)

________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 161.474 3.926 4.307 169.707

======== ======== ======== ========
Έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2007
Καθαρή λογιστική αξία στην 
αρχή του έτους 161.474 3.926 4.307 169.707
Χρέωση απόσβεσης (30.433) (1.513) (874) (32.820)

________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος 
του έτους 131.041 2.413 3.433 136.887

________ ________ ________ _________
Την 31 Δεκεμβρίου 2007
Κόστος 202.885 6.304 5.826 215.015
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (71.844) (3.891) (2.393) (78.128)

________ ________ ________ _________
Καθαρή λογιστική αξία 131.041 2.413 3.433 136.887

======= ======= ======== ========

2007
Κ£

2006
Κ£

Καθαρή λογιστική αξία - 125
Ζημιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ. 8) - (125)

_________ _________
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - -

========= =========
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13 Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

Δάνεια και 
εισπρακτέα

Κ£
Σύνολο

Κ£

31 Δεκεμβρίου 2007
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα* 4.766.915 4.766.915
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 426.756 426.756

__________ __________
Σύνολο 5.193.671 5.193.671

========== ==========

Άλλες 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις
Κ£

Σύνολο
Κ£

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Δανεισμός 7.758.449 7.758.449
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές* 69.383 69.383

__________ __________
Σύνολο 7.827.832 7.827.832

========== ==========

Δάνεια και 
εισπρακτέα

Κ£
Σύνολο

Κ£

31 Δεκεμβρίου 2006
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα* 6.880.193 6.880.193
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 357.312 357.312

__________ __________
Σύνολο 7.237.505 7.237.505

========== ==========

Άλλες 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις
Κ£

Σύνολο
Κ£

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Δανεισμός 8.493.143 8.493.143
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές* 68.344 68.344

__________ __________
Σύνολο 8.561.487 8.561.487

========== ==========

* Τα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα και οι εμπορικοί και άλλοι πιστωτές δεν 
περιλαμβάνουν τις προπληρωμές και τα οφειλόμενα έξοδα αντίστοιχα.
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Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν 
είναι ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομοιωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε 
εξωτερικές πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε αναφορά των πιστωτικών 
αξιολογήσεων που γίνονται εσωτερικά με βάση τις οδηγίες της Διεύθυνσης του Ομίλου.

2007
Κ£

2006
Κ£

Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση
Ικανοποιητικό ρίσκο 2.724.481 4.965.625

_________ _________
Σύνολο εμπορικών εισπρακτέων 2.724.481 4.965.625

========= =========
Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
καταθέσεις
Ελληνική Τράπεζα(Baa2) 391.529 216.409
Alpha Bank (A1) 35.227 140.726
EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε. (Aa3) - 176

_________ _________
426.756 357.311

========= =========

14 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα

2007
Κ£

2006
Κ£

Εμπορικά εισπρακτέα 7.499.033 8.275.357
Μείον: πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλή εισπρακτέα (2.770.251) (1.431.242)

__________ __________
Εμπορικά εισπρακτέα – καθαρά 4.728.782 6.844.115

Εισπρακτέα από εμπόρους 38.133 36.078
Άλλα εισπρακτέα και προπληρωμές 3.141 17.795

__________ __________
4.770.056 6.897.988

========== ==========

Οι δίκαιες αξίες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων είναι ως εξής:

2007
Κ£

2006
Κ£

Εμπορικά εισπρακτέα 4.728.782 6.844.115
Εισπρακτέα από εμπόρους 38.133 36.078
Άλλα εισπρακτέα 3.141 17.795

_________ _________
4.770.056 6.897.988
========= =========

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, εμπορικά εισπρακτέα ύψους £2.724.481 (2006: £4.965.625) 
δεν ήταν ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα.
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15 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια)

Ληξιπρόθεσμα εμπορικά εισπρακτέα εντός τριών μηνών δεν θεωρούνται να έχουν 
υποστεί απομοίωση. Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, εμπορικά εισπρακτέα ύψους £2.067.929
(2006: £2.015.525) ήταν ληξιπρόθεσμα αλλά δεν είχαν υποστεί απομοίωση. Αυτά 
αποτελούνται από ένα αριθμό ανεξάρτητων πελατών για τους οποίους δεν υπάρχει 
πρόσφατο ιστορικό αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων. Η χρονολογική ανάλυση 
αυτών των εμπορικών εισπρακτέων έχει ως εξής:

2007
Κ£

2006
Κ£

Μέχρι29 ημέρες 1.193.305 1.293.843
30  μέχρι 90 ημέρες 874.624 721.682

__________ __________
2.067.929 2.015.525

========== ==========

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, εμπορικά εισπρακτέα ύψους £2.706.623 (2006: £1.294.207)
είχαν υποστεί απομοίωση, για την οποία έγινε πρόβλεψη.  Η χρονολογική ανάλυση 
αυτών των εισπρακτέων έχει ως εξής:

2007
Κ£

2006
Κ£

Πάνω από 90 ημέρες 2.706.623 1.294.207
========== ==========

Οι λογιστικές αξίες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων της Εταιρείας 
παρουσιάζονται στο εξής νόμισμα:

2007
Κ£

2006
Κ£

Κυπριακή Λίρα 4.770.056 6.897.988
========== ==========

Η κίνηση στην πρόβλεψη για απομοίωση των εμπορικών εισπρακτέων της Εταιρείας 
είναι ως ακολούθως:

2007
Κ£

2006
Κ£

Την 1 Ιανουαρίου 1.431.242 699.243
Πρόβλεψη για απομείωση εισπρακτέων 1.339.009 731.999

__________ __________
Στις 31 Δεκεμβρίου 2.770.251 1.431.242

========== ==========

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημερομηνία του ισολογισμού είναι η 
λογιστική αξία κάθε ομάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω. Η Εταιρεία δεν 
κρατά οποιοδήποτε ενέχυρο για ασφάλεια.
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15 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

2007
Κ£

2006
Κ£

Μετρητά στην τράπεζα  80.988 274.151
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 345.768 83.161

__________ __________
426.756 357.312

========== ==========

Το πραγματικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 3,25% (2006:
3.25%) και αυτές οι καταθέσεις έχουν μέσο όρο λήξης τις 7 μέρες.

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα μετρητά και τα τραπεζικά 
παρατραβήγματα περιλαμβάνουν:

2007
Κ£

2006
Κ£

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 426.756 357.312
========== ==========

Όλα τα τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα είναι αποτιμημένα σε Κυπριακές λίρες.

16 Μετοχικό κεφάλαιο

2007
______________________

2006
______________________

Αριθμός
μετοχών Κ£

Αριθμός
μετοχών K£

Εγκεκριμένο
Μετοχές των Κ£10 η καθεμιά 30 000 300.000 30 000 300.000

======= ======= ======= =======
Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξολοκλήρου
Μετοχές των Κ£10 η καθεμιά 30 000 300.000 30 000 300.000

======= ======= ======= =======

17 Δανεισμός

2007
Κ£

2006
Κ£

Βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικός δανεισμός από την τελική ιθύνουσα εταιρεία (1)
(Σημ. 20 (iii)) 7.758.449 8.493.143

========= =========

(1) Κατά το έτος 2004 ηEFG Eurobank Εργασίας Α.Ε. παρείχε στην Εταιρεία 
τραπεζική πίστωση με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό με όριο €12.000.000 και 
με βασικό επιτόκιο 6,25% ετησίως.  Το 2005 αυτό το όριο αυξήθηκε στα 
€20.000.000. Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το υπόλοιπο αυτού του τραπεζικού 
δανεισμού ήταν ύψους K£7,758,449 (2006: Κ£8,493,143) (Σημ. 20(iii)).  Το 
μεσοσταθμικό επιτόκιο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ήταν 6,75 % (2006:
5.85%).
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18 Δανεισμός (συνέχεια)

Η λογιστική αξία του δανεισμού είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη αξία κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού.

Η λογιστική αξία του δανεισμού της Εταιρείας αναλύεται ανά νόμισμα ως εξής:

2007
Κ£

2006
Κ£

Κυπριακή Λίρα – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης - 8.350.000
Ευρώ (δάνειο που αποκτήθηκε σε Ευρώ) 7.758.449 143.143

_________ __________
7.758.449 8.493.143
========= =========

Η έκθεση του δανεισμού της Εταιρείας σε αλλαγές στα επιτόκια και οι συμβατικές ημερομηνίες 
επανατίμησης κατά την ημερομηνία του ισολογισμού είναι ως εξής:

2007
Κ£

2006
Κ£

6 μήνες ή λιγότερο 7.758.449 8.493.143
========== ==========

18 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2007
Κ£

2006
Κ£

Εμπορικοί πιστωτές 25.120 41.939
Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 20 (ii)) 11.773 11.066
Άλλοι πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 36.433 38.764
Υποχρεώσεις προς καρτούχους (1) 13.605 15.339

_______ _______
86.931 107.108

======= =======

(1) Οι υποχρεώσεις προς τους καρτούχους αφορούν αποπληρωμές που έχουν κάνει οι 
καρτούχοι για τα υπόλοιπα τους μέσω τραπεζών που συνεργάζεται η Εταιρεία.  
Οι αποπληρωμές αυτές ήταν σε μεταφορά στις 31 Δεκεμβρίου 2007  και έτσι 
έχουν συμπεριληφθεί στους λογαριασμούς των καρτούχων το 2007.

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

19 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Η Εταιρεία ελέγχεται από την ΕFG Eurobank Cards Α.Ε, εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, η 
οποία κατέχει το 100% των μετοχών της Εταιρείας. Η τελική ιθύνουσα εταιρεία που 
ελέγχει την Εταιρεία είναι ηEFG Bank European Financial Group.
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19 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

(i) Αγορές υπηρεσιών 

2007
Κ£

2006
Κ£

Card Management and Processing Services:
Βulgarian Retail Services Limited 81.420 86.810

======== ========

ΗBulgarian Retail Services Limited είναιμιασυνεξαρτημένηεταιρείατηςΕFG
Eurobank Cards A.E.

(ii) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από αγορές υπηρεσιών

2007
Κ£

2006
Κ£

Πληρωτέο σε συγγενικό μέρος(Σημ. 19):
Bulgarian Retail Services Limited 11.773 11.066

======= ========

(iii) Δανεισμός από συγγενικό μέρος

2007
Κ£

2006
Κ£

Δανεισμός από ιθύνουσα εταιρεία:
Τραπεζικός δανεισμός από την τελική ιθύνουσα 

εταιρεία (Σημ. 18) 7.758.449 8.493.143
========= =========

(iv) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

2007
Κ£

2006
Κ£

Τρέχουσες εγγυητικές επιστολές από τελική 
ιθύνουσα εταιρεία - 867.303

========= =========

20 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, η Εταιρεία δεν είχε οποιεσδήποτε ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή 
δεσμεύσεις. Στις 31 Δεκεμβρίου 2006, η Εταιρεία είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε 
σχέση με τρέχουσες εγγυητικές επιστολές που ανέρχονταν σε Κ£867.303.
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21 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Με την εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
από την 1 Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας έχει αλλάξει από 
Κυπριακές Λίρες σεΕυρώ. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας την 1 
Ιανουαρίου 2008 έχει μετατραπεί σε Ευρώ με βάση το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας 
€1= CY£0,585274.

Εκτός από την εισαγωγή του Ευρώ, δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα 
μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών 
καταστάσεων.

Έκθεση ελεγκτών σελίδες 4 και 5.


