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ΈΈκκθθεεσσηη  ΠΠεεππρρααγγμμέέννωωνν  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ««EEFFGG  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ΔΔιιααδδιικκττύύοουυ  ΑΑΕΕ»»    
ππρροοςς  ττηηνν  ΕΕττήήσσιιαα  ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττωωνν  ΜΜεεττόόχχωωνν,,  γγιιαα  ττιιςς  εεττήήσσιιεεςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  
κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  χχρρήήσσεεωωςς  22000088..  
Κύριοι μέτοχοι,  

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να σας υποβάλλει 
προς έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, και της σημειώσεις επ’ αυτών, όπου παρουσιάζεται η 
δραστηριότητα της  7ης  εταιρικής χρήσης από 1 / 1 – 31 / 12 / 2008, και να σας επισημάνει τα σημαντικότερα θέματα 
που έλαβαν χώρα αυτή την περίοδο. 

Αναλυτικότερα :  

1. Εξέλιξη εργασιών – Οικονομική θέση  της Εταιρείας :  

 Η Εταιρεία για 6η συνεχή χρονιά  συνέχισε την  κερδοφόρα πορεία της παρά το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών 
της σημείωσε κάμψη σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση. Πιο συγκεκριμένα οι πωλήσεις της εταιρείας ανήρθαν στα 
3.317.281,64 € έναντι των 3.684,612,46 € της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης, και έναντι των 4.030.986 € που ήταν 
προϋπολογισμένα,  σημειώνοντας μείωση κατά 10%  και κατά  17,7 %, αντίστοιχα. Παρά το γεγονός επετεύχθητε αύξηση 
των αναμενόμενων μικτών αποτελεσμάτων κατά 122 % (415.849,98 € από 187.402,83 €) σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση και κατά 156,5 %  σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Το θετικό αυτό γεγονός ήταν αποτέλεσμα μιας συντονισμένης 
προσπάθειας μείωσης των λειτουργικών εξόδων μας κατά 16,4% σε σχέση με το 2007 ήτοι σε 2.998.406,6 € έναντι 
3.588.742,81 € και κατά 23,4% σε σχέση με τον  προϋπολογισμό,  

Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη, τα αποτελέσματα της Εταιρείας μετά τους φόρους διαμορφώθηκαν στο ποσό 
των 107.814,80 €, σε σχέση με τα 135.306,00 € το 2007.  

2. Προοπτικές για το 2009 :  

Η Εταιρεία έχει σαν στόχο της να συνεχίσει να αποτελεί τον πυρήνα για όλα τα έργα που αναπτύσσονται από την 
Τράπεζα και τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου στη Νέα Ευρώπη και στην Ελλάδα  . 

Λόγω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, και της επερχόμενης οικονομικής ύφεσης  η εταιρεία για πρώτη φορά 
δεν θέτει στόχο στην αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά την διατήρηση αυτού στα ίδια επίπεδα. Θεωρείται δε ότι το 2009 
θα αποτελέσει τη καταλληλότερη περίοδο για αναδιοργάνωση και βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας ώστε η 
Εταιρεία να είναι έτοιμη δομημένη και δυνατή μετά το τέλος αυτής της δύσκολης παγκόσμιας οικονομικής περιόδου.  

3. Σημαντικότερα σημεία στον Ισολογισμό :  

 Το 2008, αποτελεί την 3η συνεχή χρήση που η εταιρεία θα διανείμει κέρδη στους μετόχους.  

 Και το 2008, όπως και τα 3 προηγούμενα έτη,  δεν έγιναν επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό της εταιρείας. 

 Η Εταιρεία δεν προέβη στην αγορά ακινήτων, χρεογράφων, αλλά και δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες. 

 Τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρείας, αυτή τη χρονιά παρουσίασαν αύξηση  σε σχέση με το 2007 σε  ποσοστό 
περίπου 62.  %. 

 Το 2008 η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά για τα έτη 2001 – και 2007. Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν 
φορολογικές διαφορές ύψους 537.047,14 €. Για το ποσό αυτό βεβαιώθηκε φόρος ύψους 197.487,04 €, ο οποίος 
επειδή καταβλήθηκε εφάπαξ υπήρξε μια έκπτωση της τάξης των 9.874,34 €.  

4. Ακολουθούμενες Λογιστικές αρχές :  

Το 2008  ήταν η 4η χρήση εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Για την 
κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, τη  
Κατάσταση μεταβολής Ιδίων κεφαλαίων, και κατάστασης ταμειακών ροών εφαρμόσθηκαν οι αρχές που περιγράφονται 
αναλυτικά στις σημειώσεις που συνοδεύουν τις Οικονομικές Καταστάσεις.  

5. Ανάλυση των αποτελεσμάτων Χρήσης :  

Τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε κέρδη ύψους 887.116,37 € σε σύγκριση με 803.634,27 € του 
προηγούμενου έτους, τα οποία  μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης, γενικής διαχείρισης, έρευνας, εκτάκτων εξόδων, 
απέμεινε ως καθαρό αποτέλεσμα κέρδη 415.849,98 €, σε σχέση με 187.402,63 €, που ήταν το αντίστοιχο αποτέλεσμα του 
2007. 
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6. Διάθεση Κερδών:   

Από τα προαναφερόμενα μικτά κέρδη των 415.849,98 €, τα καθαρά κέρδη διαμορφώνονται σε 107.814,80 €, όπως αυτά 
προκύπτουν μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου .  

Από το παραπάνω καθαρό αποτέλεσμα ποσό ύψους 5.390,74 € προτείνεται να διατεθεί για την δημιουργία 
τακτικού αποθεματικού, ενώ το υπόλοιπο 200.402,78 €  μεταφέρεται στη νέα χρήση για διανομή .  

7. Η εικόνα της Εταιρείας εκφρασμένη με αριθμοδείκτες παρουσιάζει την παρακάτω κατάσταση  :  

(α) Ρευστότητα : Η ρευστότητα της Εταιρείας παραμένει σε υψηλά επίπεδα :  

(1) Γενική Ρευστότητα (Current Ratio): 9,03,  έναντι 8,78 που ήταν την προηγούμενη χρήση. 

(β) Αποδοτικότητα 

(2) Περιθώριο μικτού κέρδους ( Gross Profit Margin) : 26,74 % (κέρδος), σε σχέση με 21,81 % της περσινής 
οικονομικής χρήσης .  

(3) Περιθώριο καθαρού κέρδους προ φόρων (Net Profit Margin) : το 2008 διαμορφώθηκε στο 12,54 %,  σε σχέση με 
το 5,09 % της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.  

(4) Αντίστοιχα ο δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on net Worth ή ROE): μειώθηκε την χρήση 2008 
και εμφάνισε την τιμή 2,33 % , σε σχέση με το 2,97% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.  

(γ) Δραστηριότητα : 

(5) Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού (Asset Turnover): μεταβλήθηκε σε 0,63 από 0,71 της προηγούμενης 
περιόδου και δείχνει την μείωση το βαθμό χρησιμοποίησης του ενεργητικού για την δημιουργία πωλήσεων. 

(6) Ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων (Receivables Turnover Ratio) : δηλαδή πόσες φορές εισπράττονται οι 
απαιτήσεις κατά την διάρκεια της λογιστικής χρήσης εμφανίζει την τιμή : 2,23 φορές σε σχέση με 2,20 της 
αντίστοιχης περιόδου το 2007.  

Ο παραπάνω δείκτης μας δείχνει και την μέση διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων στην επιχείρηση όπου η 
τιμή διαμορφώνεται σε 163,81 ημέρες το 2008, από 165,85 ημέρες το 2007. Μεγαλύτερο ποσό των απαιτήσεων 
προέρχεται από την Μητρική, και γενικότερα από συνδεδεμένες εταιρείες, οπότε ο μεγάλος  χρόνος 
αποπληρωμής των απαιτήσεων δε δημιουργεί  κίνδυνο επισφαλειών, αλλά μόνο ρευστότητας.  

8. Προσωπικό - στελέχωση 

Το προσωπικό της εταιρίας ανερχόταν στις 31/12/08 σε 36 άτομα, έναντι 35 στις 31/12/07. Κατά το 2009 δεν  
προβλέπεται σημαντική ενίσχυση της στελέχωσης της Εταιρίας, λόγω της οικονομικής ύφεσης  

9. Άλλα σημαντικά γεγονότα :  
Από την λήξη της κλειόμενης χρήσης 2008, και μέχρι την ημέρα συντάξεως της έκθεσης, δεν συνέβησαν άλλα 

σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν. Οι εργασίες της Εταιρείας εξελίσσονται ομαλά.  

 Με δεδομένη την παρούσα έκθεση καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις που έχετε στα χέρια σας παρακαλούμε 
να πάρετε θέση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. 

 Τελειώνοντας την έκθεσή μας, θεωρούμε απαραίτητο να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τους Διευθυντές 
και τα στελέχη της Εταιρείας  και την σημαντική συμβολή τους στην εξέλιξη της Εταιρείας.   

 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009 
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ΈΈκκθθεεσσηη  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΑΑννεεξξάάρρττηηττοουυ    ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή  ΛΛοογγιισσττήή  

Προς τους Μετόχους της EFG Υπηρεσίες Διαδικτύου ΑΕ 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της EFG Υπηρεσίες Διαδικτύου ΑΕ (η Εταιρεία) που αποτελούνται από 
τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2008 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών 
ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου που αφορά στην κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή 
κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων, που είναι λογικές για τις περιστάσεις.  

Ευθύνη Ελεγκτή 

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας.  
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με 
τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του 
ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου  ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω 
απάτης ή λάθους.  Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που 
αφορά στην  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων 
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις, αλλά όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που 
έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την 
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές 
της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Αναφορά επί Άλλων Νομικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις 
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 1 Απριλίου 2009 
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Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

Μάριος Ψάλτης 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 38081 

 

                          

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς 

Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία                                            

Λεωφ Κηφισίας 268        

152 32  Χαλάνδρι        

ΑΜ ΣΟΕΛ 113  

 

                                                                                                  

                                                                                                          

 

 

 

(7) από (26) 



      
Οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2008  
Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε € (ευρώ), εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται. 
 

ΙΙσσοολλοογγιισσμμόόςς    
 Σημείωση  31/12/2008 31/12/2007 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό     
Ενσώματα πάγια στοιχεία 5 64.364,69 73.507,29 
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 314,70 3.131,99 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση  13 10.270,25 10.666,75 

  74.949,64 87.306,03 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό     
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  7 2.415.726,91 3.379.361,69 
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 8 2.732.788,48 1.689.468,59 

  5.148.515,39 5.068.830,28 

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις    
Δοσμένες Εγγυήσεις  17.723,50 17.869,12 

  17.723,50 17.869,12 

    

Σύνολο Ενεργητικού   5.241.188,53 5.174.005,43 

    
ΠΑΘΗΤΙΚΟ     
Ίδια Κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο  9 4.402.500,00 4.402.500,00 
Αποθεματικά  20 27.148,57 21.757,83 
Αποτελέσματα εις νέον  200.402,78 129.478,72 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   4.630.051,35 4.553.736,55 

    
Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 10 41.081,00 42.667,00 
  41.081,00 42.667,00 

    
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις 12 241.557,61 287.391,11 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   328.498,57 290.210,77 
  570.056,18 577.601,88 

    

Σύνολο Υποχρεώσεων   611.137,18 620.268,88 

    

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων  5.241.188,53 5.174.005,43 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 26  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

(8) από (26) 



      
Οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2008  
Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε € (ευρώ), εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται. 
 

ΚΚααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν    

 

 Σημείωση  1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 
    
Πωλήσεις  14α 3.317.281,64 3.684.612,46 
Κόστος πωληθέντων  16 2.430.165,27 2.880.978,19 
Μικτό κέρδος  887.116,37 803.634,27 
Έξοδα διάθεσης 16 (136.723,82) (165.586,30) 
Έξοδα διοίκησης  16 (414.982,91) (497.265,72) 
Έξοδα έρευνας 16 (16.387,80) (20.735,57) 
Λοιπά μη λειτουργικά αποτελέσματα 15 96.828,14 67.355,95 
Κέρδη προ φόρou   415.849,98 187.402,63 
Φόρος  18 (308.035,18) (52.096,63) 

Καθαρά κέρδη περιόδου  107.814,80 135.306,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 26  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

(9) από (26) 



      
Οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2008  
Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε € (ευρώ), εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται. 
 

ΚΚααττάάσστταασσηη  μμεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  

 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων  

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007  4.402.500,00 22.259,02 1.171,53 4.425.930,55 
Καθαρό κέρδος περιόδου    135.306,00 0,00 135.306,00 
Μέρισμα για το 2006 εγκεκριμένο από τους 
μετόχους   (7.500,00)  (7.500,00) 
Μεταφορά σε αποθεματικά   (20.586,30) 20.586,30 0,00 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007  4.402.500,00 129.478,72 21.757,83 4.553.736,55 

      
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008  4.402.500,00 129.478,72 21.757,83 4.553.736,55 
Καθαρό κέρδος χρήσης    107.814,80  107.814,80 
Μέρισμα για το 2007 εγκεκριμένο από τους 
μετόχους   (31.500,00)  (31.500,00) 
Μεταφορά σε αποθεματικά 20  (5.390,74) 5.390,74 0,00 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2008  4.402.500,00 200.402,78 27.148,97 4.630.051,35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

(10) από (26) 



      
Οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2008  
Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε € (ευρώ), εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται. 
 

(11) από (26) 

ΚΚααττάάσστταασσηη  ττααμμεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  

 

 Σημείωση 
1/1-  

31/12/2008 
1/1 - 

31/12/2007 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    

Εισπράξεις από απαιτήσεις  4.912.659,21 3.136.879,25 
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κλπ.  (3.690.584,72) (4.295.440,87) 
Φόρος Εισοδήματος  (214.094,49) (91.071,28) 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.007.980,00 (1.249.632,90) 

    

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορές ενσώματων & άϋλων πάγιων στοιχείων   (26.267,03) (44.056,70) 
Έσοδα από πώληση ενσώματων πάγιων στοιχείων   9.001,55 0,00 
Τόκοι εισπραχθέντες   84.105,37 128.855,50 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 66.839,89 84.798,80 

    

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές  δραστηριότητες    

Πληρωμή τόκων ομολογιακών δανείων   0,00 (69.499,53) 
Μερίσματα πληρωθέντα  (31.500,00) (7.500,00) 
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (31.500,00) (76.999,53) 

    

Καθαρή αύξηση  στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.043.319,89 (1.241.833,63) 

    

Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα έναρξης περιόδου  1.689.468,59 2.931.302,22 

Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα λήξης  περιόδου 8 2.732.788,48 1.689.468,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 



  
Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2008 
Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε € (ευρώ), εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται. 
 

(12) από (26) 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η  EFG Υπηρεσίες Διαδικτύου ΑΕ. (η «Εταιρεία») είναι Ανώνυμη Εταιρεία που έχει συσταθεί στην Ελλάδα το 2001, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, με έδρα την Ν.Ιωνία και συγκεκριμένα στην οδό Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας.  Η  
Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού κατά παραγγελία κατά κύριο λόγο 
στον Τραπεζικό τομέα. Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας κατέχει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE. Οι οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε ΕΥΡΩ που είναι και το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στον οποίο 
δραστηριοποιείται η Εταιρεία.   

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 20η  Μαρτίου 
2009, και τελούν υπό έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων περιγράφονται 
παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά. 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

  Τα πρότυπα που  εφαρμόζονται είναι εκείνα που  έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και 
επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά  είναι σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ συμπεριλαμβανομένων των ερμηνειών της 
Επιτροπής Ερμηνειών Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(ΣΔΛΠ) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την υιοθέτηση εκτιµήσεων και παραδοχών, οι 
οποίες επηρεάζουν την αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, την αναγνώριση ενδεχόµενων υποχρεώσεων 
κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και την καταχώρηση εσόδων και εξόδων της υπό 
εξέταση περιόδου. Κατά συνέπεια, τα πραγµατικά αποτελέσµατα πιθανόν να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές, παρά 
το γεγονός ότι αυτές βασίζονται στην βέλτιστη γνώση της ∆ιοίκησης σχετικά µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. Οι 
περιοχές που εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιμήσεις επηρεάζουν 
σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σημείωση 4. 

2.2 Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 

Το νόμισμα του λειτουργικού οικονομικού περιβάλλοντος είναι το ΕΥΡΩ, και οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
παρουσιάζονται σε αυτό το νόμισμα όπως προαναφέρεται. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό  νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 
εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων 
που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα.  . 

2.3 Ενσώματα πάγια στοιχεία 

Όλα τα ενσώματα πάγια στοιχεία  που αποτελούνται από έπιπλα γραφείου και ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
μηχανήματα, εμφανίζονται στο ιστορικό κόστος τους, μειωμένα με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν 
απομειώσεις της αξίας τους. Το κόστος περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων.  



  
Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2008 
Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε € (ευρώ), εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται. 
 

(13) από (26) 

Οι αποσβέσεις λογίζονται έτσι ώστε να διαγράφουν στα αποτελέσματα το κόστος ή την αξία αποτίμησης των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων, κατά την διάρκεια των εκτιμώμενων ωφέλιμων ζωών τους, χρησιμοποιώντας την σταθερή 
μέθοδο με τους παρακάτω συντελεστές: 

Η/Υ & Μηχανήματα   4-5 έτη 

Έπιπλα και εξοπλισμός  6-7 έτη 

Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού στοιχείου καθορίζεται ως η 
διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του και μεταφέρεται στα 
αποτελέσματα της χρήσης. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό 
πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία  και το κόστος τους μπορεί να 
επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν 
πραγματοποιείται. 

2.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στην εν λόγω κατηγορία αναγνωρίζονται οι άδειες λογισμικού που αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις 
αποσβέσεις. Η χρονική περίοδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί από την Εταιρεία δεν υπερβαίνει τα 5 έτη. Δαπάνες που 
απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται. 

2.5 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ 
εύλογης αξίας μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών 
απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών.  Οι 
ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν.  

2.6 Εμπορικές απαιτήσεις  

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος µε τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης δεν είναι 
σημαντικό, μειωμένο με τυχόν πρόβλεψη απομείωσης. Η πρόβλεψη απομείωσης για τις εμπορικές απαιτήσεις 
δημιουργείται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά των 
απαιτήσεων βάσει των  συμβατικών όρων.  Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένη με το πραγματικό επιτόκιο, και 
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης. 

2.7 Αποθέματα 

Σε περίπτωση που διενεργηθούν πωλήσεις εμπορευμάτων στην Εταιρεία, συνήθως πρόκειται για μεταπώληση αγοράς 
εμπορεύματος έπειτα από συγκεκριμένη παραγγελία πελάτη. Κατά συνέπεια δεν δημιουργούνται αποθέματα και δεν 
υπάρχει λόγος χρήσης μεθόδων αποτίμησης. 

2.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, και τις καταθέσεις όψεως. 

2.9 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου παρουσιάζονται καθαρά από 
φόρους, αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια ως μείωση του προϊόντος έκδοσης.  



  
Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2008 
Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε € (ευρώ), εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται. 
 

(14) από (26) 

2.10 Δανεισμός 

Οι υποχρεώσεις λόγω δανεισμού αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται από τα 
εισρεόμενα κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων έκδοσης. Μεταγενέστερα οι υποχρεώσεις λόγω δανεισμού 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και η  διαφορά μεταξύ των αρχικά εισρεόμενων κεφαλαίων και της αξίας κατά την 
λήξη του δανεισμού καταχωρούνται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων κατά την χρονική διάρκεια του δανεισμού με τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

Αν η Εταιρεία εξαγοράσει τις υποχρεώσεις της, αυτές εξαλείφονται από τον Ισολογισμό και η διαφορά μεταξύ του 
τρέχοντος ποσού των υποχρεώσεων και της αντιπαροχής που πληρώθηκε περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα. 

2.11 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

Αναβαλλόμενος φόρος ορίζεται ο φόρος ο οποίος αναμένεται να είναι πληρωτέος ή ανακτήσιμος για προσωρινές 
διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων  
και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό του φορολογητέου κέρδους, και 
λογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υπολογισμού με βάσει τον ισολογισμό. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται γενικώς για όλες τις φορολογικές προσωρινές διαφορές, ενώ οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό στον οποίο θα υπάρχουν διαθέσιμα φορολογητέα κέρδη στο μέλλον 
για τα οποία θα χρησιμοποιηθούν οι εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές. Τα παραπάνω στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού δεν αναγνωρίζονται σε περίπτωση που η προσωρινή διαφορά προκύπτει από υπεραξία ή από την αρχική 
αναγνώριση (εάν δεν πρόκειται για επιχειρηματική συνένωση) λοιπών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 
περίπτωση που η συναλλαγή δεν επηρεάζει είτε το φορολογητέο είτε το λογιστικό κέρδος.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος καθορίζεται χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές που είχαν τεθεί σε ισχύ ή 
είχαν ουσιωδώς τεθεί σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να είναι σε ισχύ την περίοδο που οι 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα καταστούν απαιτητές και οι υποχρεώσεις πληρωτέες. 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και 
μειώνεται στον βαθμό όπου δεν είναι πια πιθανό ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα φορολογητέα κέρδη στο μέλλον έτσι ώστε τα 
στοιχεία ενεργητικού ή μέρος αυτών να μπορέσουν να ανακτηθούν. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων εκτός εάν αφορά στοιχεία που 
χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια οπότε και η αναβαλλόμενη φορολογία λογιστικοποιείται 
απευθείας στα ίδια κεφάλαια 

2.12 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο  στην αντίστοιχη 
περίοδο που και οι υπηρεσίες παρέχονται από τους υπαλλήλους. 

(β) Συνταξιοδοτικές Υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία συμμετέχει σε προγράμματα συνταξιοδότησης καθορισμένων εισφορών, σύμφωνα με τα οποία καταβάλλει 
σταθερές εισφορές σε ασφαλιστικά  ταμεία. Η Εταιρεία δεν έχει άλλες υποχρεώσεις για πληρωμές συντάξεων πέραν των 
εισφορών που καταβάλλει. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο 
στην περίοδο που αφορά. 

(γ) Αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού 

Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο, όταν οι υπάλληλοι παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι τη συνήθη ηλικία 
συνταξιοδότησης, δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωσης η οποία υπολογίζεται με βάση το χρόνο υπηρεσίας τους και τις 
απολαβές τους κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό ως πρόβλεψη 
για την αναλογιστική αξία της εφάπαξ αποζημίωσης είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών 
εκροών, μείον τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, και το κόστος 
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της προϋπηρεσίας. Η υποχρέωση της αποζημίωσης αποχώρησης υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με 
τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). 

2.13    Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.    Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 (α) Παροχή υπηρεσιών  
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης 
της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών  

Τα έξοδα που αφορούν στο συμβόλαιο αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιούνται. 

Όταν το αποτέλεσμα ενός συμβολαίου έργου μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, το έσοδο και τα έξοδα του συμβολαίου 
αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Η Εταιρεία  χρησιμοποιεί τη μέθοδο 
της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε μια 
συγκεκριμένη περίοδο.  Το στάδιο ολοκλήρωσης μετράται βάσει της προόδου εξέλιξης του έργου σε σχέση με το 
παραδοτέο.  Για τον καθορισμό του κόστους που πραγματοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης , τυχόν έξοδα που 
σχετίζονται με μελλοντικές εργασίες αναφορικά με το συμβόλαιο εξαιρούνται και εμφανίζονται ως έργο σε εξέλιξη.  Το 
σύνολο του κόστους που πραγματοποιήθηκε και του κέρδους / ζημίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε συμβόλαιο 
συγκρίνεται με τις προοδευτικές τιμολογήσεις μέχρι το τέλος της χρήσης. 

(β) Πωλήσεις αγαθών  

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά 
από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  

2.14 Μισθώσεις  

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται 
ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που 
προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της 
μίσθωσης. 

2.15 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µία παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη), ως αποτέλεσμα 
γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης και το ποσό 
αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.  

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή 
πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης, οι προβλέψεις αντιλογίζονται. 

2.16 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η 
διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.  
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2.17 Νέα ΔΠΧΠ και διερμηνείες (ΕΔΔΠΧΠ διερμηνείες) 

Πρότυπα υποχρεωτικά για την χρήση 31 Δεκεμβρίου 2008 

- ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση),  «Χρηματοοικονομικά μέσα :Αναγνώριση και Επιμέτρηση» και ΔΠΧΠ 7 (Τροποποίηση) 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» - Επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων  (εφαρμόζεται 
μεταγενέστερα από την 1η Ιουλίου 2008) 

Η παραπάνω  τροποποίηση δεν θα έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές  καταστάσεις της Εταιρείας. 

Διερμηνείες  υποχρεωτικές  για την χρήση 31 Δεκεμβρίου 2008 

- ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2:  Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου  (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Μαρτίου 2007)  
Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

- ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2008)  
Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

- ΔΕΕΧΠ 14 – Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούμενο Σχηματισμένο 
κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2008)  
Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

Πρότυπα υποχρεωτικά μετά από την χρήση 31 Δεκεμβρίου 2008 

- ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδουςπου ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)  Το ΔΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθμίσει τη 
χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις  οικονομικές καταστάσεις. Οι πιο σημαντικές 
αλλαγές είναι: η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων να  περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους, η 
εισαγωγή μιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήματος  (“comprehensive income”) που συνδυάζει 
όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων τα οποία αναγνωρίζονται στην κ ατάσταση αποτελεσμάτων με τα «λοιπά 
εισοδήματα» (“other comprehensive income”) και επαναδιατυπώσεις (“restatements”) στις οικονομικές καταστάσεις 
ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών πολιτικών να παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης 
συγκριτικής περιόδου. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει τις παραπάνω τροποποιήσεις και θα κάνει τις απαραίτητες 
αλλαγές στην παρουσίαση των οικονομικών του καταστάσεων για το έτος 2009. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)  
 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΠ ως επακόλουθο των 
αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο  2008. Οι παρακάτω 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές  περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2009. 

- ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν 
καταταχθεί ως προοριζόμενο για εμπορική εκμετάλλευση σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 
Αναγνώριση και Επιμέτρηση» αποτελούν παραδείγματα κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων αντίστοιχα. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο 
αναμένει ότι δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές της καταστάσεις. 

- ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόμενους»  

Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: 
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Μια τροποποίηση στο πρόγραμμα που καταλήγει σε μια μεταβολή στην έκταση στην οποία οι δεσμεύσεις για  παροχές 
επηρεάζονται από μελλοντικές αυξήσεις των μισθών είναι μια περικοπή, ενώ μια τροποποίηση που  μεταβάλλει τις 
παροχές που αποδίδονται  στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν  καταλήγει σε μείωση της 
παρούσας αξίας υποχρεώσεων  καθορισμένων παροχών.  

Ο ορισμός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος έχει τροποποιηθεί για να ορίσει ότι τα έξοδα 
διαχείρισης του προγράμματος εκπίπτουν στον υπολογισμό της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων  του 
προγράμματος μόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένων 
παροχών.  

Ο διαχωρισμός μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών σε εργαζόμενους θα βασισθεί στο εάν οι παροχές 
θα τακτοποιηθούν εντός ή μετά τους 12 μήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζομένων. 

- Το ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία» απαιτεί οι ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ΔΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί για να είναι συνεπές. 

Η Εταιρεία θα εφαρμόσει αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται 
να έχουν επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις 

- ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»  Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις 
περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία μειωμένη κατά το κόστος της πώλησης υπολογίζεται βάσει των 
προεξοφλημένων ταμειακών ροών, πρέπει να γίνονται γνωστοποιήσεις ισοδύναμες προς εκείνες για τον 
υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει αυτήν την τροποποίηση και θα παρέχει την 
απαραίτητη γνωστοποίηση όπου εφαρμόζεται για τους ελέγχους απομείωσης από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

- ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»  
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι μία πληρωμή μπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωμή μόνο εάν έχει 
πραγματοποιηθεί πριν τη απόκτηση του δικαιώματος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η τροποποίηση 
αυτή πρακτικά σημαίνει ότι όταν η Εταιρεία αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η 
πληρωμή πρέπει να εξοδοποιηθεί. Η Εταιρεία  θα εφαρμόσει την τροποποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας, 
κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων.     

Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη διοίκηση της Εταιρείας, βασιζόμενη στις συμβουλές των Τμημάτων Διαχείρισης 
Διαθεσίμων και Διαχείρισης Κινδύνων της Μητρικής Εταιρείας, Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Η διαχείριση κινδύνων 
εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίμηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων όπως. ο συναλλαγματικός κίνδυνος, 
ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος, τη χρήση παραγώγων και μη-παραγώγων χρηματοοικονομικών στοιχείων 
και την πολιτική επένδυσης πλεονάζουσας ρευστότητας. 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία  έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, αναφορικά με τα ταμειακά υπόλοιπα, τις καταθέσεις 
όψεως και τα έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών χονδρικής. Ωστόσο δεν αναμένονται σημαντικές ζημιές, αφού έχουν 
αναπτυχθεί διαδικασίες, έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι συμβατικές υποχρεώσεις. Σημαντικό βέβαια ρόλο για τις μη 
αναμενόμενες ζημιές παίζει το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των πωλήσεων   γίνονται κυρίως σε πελάτες που ανήκουν 
στον ίδιο όμιλο ή σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων.  Λιανικές πωλήσεις δεν γίνονται.   

Πιο αναλυτικά οι απαιτήσεις που υπήρχαν με 31/12 εμφανίζονται παρακάτω : 

 2008 2007 

Από 3 μέχρι 6 μήνες 386.199,20 816.171,43 
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Πάνω από 6 μήνες 138.965,43 494.094,68 

 525.164,63 1.310.266,11 

Και όπως αναφέρεται παραπάνω στο σύνολό τους αφορούν εταιρείες συνδεδεμένες του Ομίλου, και για το λόγο αυτό δεν 
έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενη περίπτωση επισφάλειας. Παρόλα αυτά στη διάρκεια της χρήσης 
πραγματοποιήθηκαν προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες. 

Η κίνηση στη διάρκεια της χρήσης αναλύεται παρακάτω :  

 2008 2007 

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου  1.340,69 0,00 
Επισφάλεια χρήσης  16.536,04 17.909,72 
Διαγραφή επισφαλών πελατών 0,00 (16.569,03) 
Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου  17.876,73 1.340,69 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταμειακά υπόλοιπα.  

Η Διοίκηση της Εταιρείας διατηρεί τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας σε όλη την χρονική περίοδο 
επαρκή ταμειακά διαθέσιμα. 

(γ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων.   

Διαχείριση Κεφαλαιακού κινδύνου 

Ο στόχος της Εταιρείας αναφορικά με τη  διαχείριση κεφαλαίου, είναι να διασφαλίσει την ικανότητα να συνεχίσει να 
αποτελεί μια ανθούσα επιχείρηση, ώστε να εξασφαλίζει κέρδη στους  Μετόχους και να διατηρεί μια αισιόδοξη 
κεφαλαιακή δομή ώστε να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου.  

Η εταιρεία διατηρεί μηδενικό το % δανεισμού  

Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού.  

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την 
πραγματική τους αξία.   

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες 
για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα, και αναμένεται να πραγματοποιηθούν.  

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές.  

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Για τις εκτιμήσεις 
αυτές γίνεται σημαντική προσπάθεια από την Διοίκηση ώστε να ταυτίζονται με τα πραγματικά  αποτελέσματα. Οι 
εκτιμήσεις και οι παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές 
αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στην επόμενη οικονομική περίοδο έχουν ως εξής : 

 (α) Εκτίμηση για το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων  

Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, η Εταιρεία  χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης 
της ανάπτυξης των έργων που αναλαμβάνει, για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει 
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σε μια συγκεκριμένη περίοδο.  Για να λάβει τέτοια απόφαση η Διοίκηση εξετάζει το στάδιο ολοκλήρωσης έκαστου έργου  
σε σχέση με το παραδοτέο.   

(β) Φόρος εισοδήματος  

Απαιτούνται εκτιμήσεις για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης φόρου εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και 
υπολογισμοί κατά την διάρκεια κανονικής ροής των εργασιών, για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός φόρου είναι 
αβέβαιος.  Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα από φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων 
κατά το πόσο θα προκύψουν επιπρόσθετοι φόροι. Όπου το τελικό  φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των θεμάτων διαφέρει 
από τα ποσά που αναγνωρίστηκαν αρχικά, οι διαφορές θα επηρεάσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις 
αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις την περίοδο κατά την οποία γίνεται αυτός ο προσδιορισμός. 

5. Ενσώματα πάγια στοιχεία 

Κόστος 
Μηχαν/κός 
εξοπλισμός 

Έπιπλα & 
Εξαρτήματα Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 232.976,61 140.362,81 373.339,42 

Προσθήκες - Αγορές 29.520,00 8.713,29 38.233,29 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 262.496,61 149.076,10 411.572,71 

    

Συσσωρευμένες αποσβέσεις    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 210.940,15 102.559,93 313.500,08 

Αποσβέσεις περιόδου 14.351,52 10.213,82 24.565,34 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 225.291,67 112.773,75 338.065,42 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2007 37.204,94 36.302,35 73.507,29 
    

Κόστος    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 262.496,61 149.076,10 411.572,71 

Προσθήκες - Αγορές 5.161,53 2.346,07 7.507,60 

Πωλήσεις  (173,00) 0,00 (173,00) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008 267.485,14 151.422,17 418.907,31 

    

Συσσωρευμένες αποσβέσεις    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 225.291,67 112.773,75 338.065,42 

Αποσβέσεις περιόδου 12.489,77 4.160,42 16.650,19 

Πωλήσεις  (172.99) 0,00 (172.99) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008 237.608,45 116.934,17 354.542,62 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2008 29.876,69 34.488,00 64.364,69 

Στην παραπάνω στήλη  του μηχανολογικού εξοπλισμού περιλαμβάνεται η αγορά 4 server συνολικής αξίας 6.268,00 €, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στα τέλη του προηγούμενου έτους, και  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008 δεν είχε ξεκινήσει η 
λειτουργία τους.   

Οι λογιστικές αξίες των ενσώματων πάγιων στοιχείων προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους 

6. Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται λογισμικά και άδειες χρήσης προγραμμάτων : 

Κόστος  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 363.991,90 
Αγορές 270,00 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 364.261,90 
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Συσσωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 342.172,85 
Αποσβέσεις περιόδου 18.957,06 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 361.129,91 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2007 3.131,99 
Κόστος  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 364.261,90 
Αγορές 0,00 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008 364.261,90 

  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 361.129,91 
Αποσβέσεις περιόδου 2.817,29 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2008 363.947,20 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2008 314,70 

Οι λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών  στοιχείων προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους 

7. Πελάτες & Λοιπές απαιτήσεις 
 2008 2007 

Πελάτες   
Εμπορικές απαιτήσεις  8.113,00 8.113,00 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (Σημείωση 14) 2.225.901,24 3.302.315,66 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (17.876,73) (1.340,69) 

Σύνολο απαιτήσεων πελατών 2.216.137,51 3.309.087,97 

   

Λοιπές απαιτήσεις   
Δάνεια Προσωπικού 95.651,80 68.065,59 
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 103.260,24 977,85 

Σύνολο εξόδων επόμενης χρήσης 677,36 1.230,28 
 199.589,40 70.273,72 

   

Σύνολο απαιτήσεων  2.415.726,91 3.379.361,69 

Τα δάνεια προς το προσωπικό της Εταιρείας  δεν αφορούν συνδεδεμένα μέρη (μέλη του ΔΣ & τις οικογένειές τους)  αλλά 
και ούτε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Τα δάνεια που χορηγήθηκαν στο προσωπικό έχουν διάρκεια αποπληρωμής 4 
– 5 έτη. Η αποπληρωμή γίνεται ανά μήνα, με παρακράτηση από το μισθό τους. Το επιτόκιο δανεισμού ανέρχεται σε 2 % 

Από τα παραπάνω αναφερόμενα δάνεια το ποσό που θα αποπληρωθεί σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών 
και μέχρι τα 5 έτη για το 2007 ανερχόταν σε € 47.836.72  και για το 2008 σε € 69.582,73 . 

Τα έξοδα επόμενης χρήσης αποτελούν  έξοδα βεβαιωμένα που έχουν τιμολογηθεί στην τρέχουσα χρήση αλλά αφορούν την 
επόμενη (2009). Στην παρούσα χρήση (2008) το ποσό αυτό ανέρχεται το ύψος των € 677,36 , ενώ το αντίστοιχο ποσό στην 
προηγούμενη χρήση (2007) ήταν € 1.230,28. Τέτοιου είδους έξοδα είναι για παράδειγμα ασφάλιστρα και συνδρομές. 

Η Εταιρεία εμφανίζει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με την Μητρική Εταιρεία διότι μεγάλο 
ποσοστό των εσόδων της, το οποίο υπερβαίνει το 10% του συνολικού τζίρου προέρχεται από παροχή υπηρεσιών προς την 
μητρική αλλά και ευρύτερα προς τον Όμιλο. Ωστόσο, δεν αναμένονται σημαντικές πιστωτικές ζημιές λόγω της υψηλής 
πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών.  

Οι λογιστικές αξίες των πελατών και λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους, εκτός από τα δάνεια 
προσωπικού των οποίων τα ποσά δεν είναι σημαντικά σε σχέση με το σύνολο των απαιτήσεων.  
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8. Ταμειακά Διαθέσιμα & ισοδύναμα 
 2008 2007 

Διαθέσιμα στο ταμείο  29,31 20,49 
Καταθέσεις  όψεως 2.732.759,07 1.689.448,10 

Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων  2.732.788,48 1.689.468,59 
 
Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας αποτελούνται από άμεσα 
ρευστοποιήσιμα ποσά. 
Η Εταιρεία εμφανίζει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου, και αυτό διότι οι καταθέσεις βρίσκονται σε 
λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., Ωστόσο δεν αναμένονται σημαντικές πιστωτικές 
ζημιές λόγω της υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυμβαλλόμενου. 

9. Μετοχικό Κεφάλαιο.  

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 150.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 € η μία που 
μας δίνουν το σύνολο των 4.402.500 €. 

Το σύνολο των μετοχών κατέχει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. και οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αυτής.   

Το σύνολο εγκεκριμένων μετοχών έχει πλήρως εκδοθεί, και το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου έχει πλήρως καταβληθεί. 

10. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία. 

Η Εταιρεία αναφορικά με τις προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ακολουθεί τις λογιστικές 
αρχές του Ομίλου στον οποίο ανήκει. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται η εκτιμώμενη παρούσα αξία της υποχρέωσης 
σύμφωνα με αναλογιστικές μελέτες. Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς 
είναι οι εξής :  

 2008 2007 

Προεξοφλητικό Επιτόκιο  5,25% 4,90% 
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3,50% 3,50% 
Πληθωρισμός 2,50% 2,50% 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω τα ποσά που αναφέρονται στον Ισολογισμό αφορούν αποζημιώσεις για συνταξιοδοτικές 
παροχές και η ανάλυσή τους παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα : 

 2008 2007 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  42.667,00 55.284,00 

Προσθήκες / (μειώσεις) (1.586,00) (12.617,00) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 41.081,00 42.667,00 

11. Δανεισμός 

Η Εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις έναντι δανεισμού.  

12. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Η ανάλυση της συγκεκριμένης  γραμμής του Ισολογισμού παρατίθεται παρακάτω :  

  2008 2007 

Προμηθευτές  122.550,43 124.285,73 
Λοιπές υποχρεώσεις   6.674,82 10.780,00 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη (Σημείωση 14) 25.770,42 71.630,91 
Δεδουλευμένα έξοδα  6.130,00 3.627,04 
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Τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις  80.431,94 77.067,43 

Σύνολο Υποχρεώσεων  241.557,61 287.391,11 

Η Διοίκηση της Εταιρείας κρίνει ότι η λογιστική αξία των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές προσεγγίζει την εύλογη 
αξία τους.  

13. Αναβαλλόμενη Φορολογία 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται για όλες τις προσωρινές διαφορές με βάση τη μέθοδο της πλήρους 
υποχρέωσης (liability method) και με αναμενόμενο πραγματικό φορολογικό συντελεστή 25% (2007 : 25%).  

Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενης φορολογίας παρουσιάζεται πιο κάτω :  

 2008 2007 

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου  10.666,75 13.821,00 
Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (395.54) (3.154,25) 

Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 10.270,25 10.666,75 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (υποχρεώσεις) προήλθαν από πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

14. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Η Εταιρεία ελέγχεται από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ (που εδρεύει στην Αθήνα και είναι εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών), η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η τελική μητρική εταιρεία είναι η EFG Bank 
European Financial Group, πιστωτικό ίδρυμα με έδρα την Ελβετία.  

Οι παρακάτω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με συνδεδεμένα μέρη και γίνονται με καθαρά εμπορικούς όρους :  

α) Έσοδα από την συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Εταιρείας : 

 2008 2007 

Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών   

Μητρική (Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE) 2.260.982,75 2.577.817,06 

Λοιπές θυγατρικές της μητρικής 1.048.598,89 1.089.427,70 

Εκτός Ομίλου έσοδα  7.700,00 7.367,70 

 3.317.281,64 3.674.612,46 

Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων    

Eurobank EFG Cards AE 0,00 10.000,00 

 0,00 10.000,00 

Σύνολο 3.317.281,64 3.684.612,46 

 

β) Έσοδα από τόκους Ταμειακών διαθεσίμων και Ισοδυνάμων : 

 2008 2007 

Μητρική  5.928,21 7.584,04 

Θυγατρική της μητρικής (Eurobnk EFG Bulgaria  A.D.) 0,00 35.465,33 

Τόκοι χορηγημένων δανείων σε προσωπικό 1.647,35 1.279,19 

Συναλλαγματικές Διαφορές από επενδύσεις σε Μητρική 80.197,86 175.057,36 

Έσοδα - κέρδη από εκποίηση εξοπλισμού προς τη Μητρική 4,99 0,00 

Σύνολο 87.778,41 219.385,92 

γ) Έξοδα από τόκους Ταμειακών διαθεσίμων και Ισοδυνάμων : 
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Συναλλαγματικές Διαφορές από επενδύσεις σε Μητρική 644,47 124.679,00 

Τόκοι Ομολογιακού δανείου προς την Μητρική 0,00 34.068,40 

Λοιπά έξοδα συναλλαγών τραπεζών  146,80 108,13 

Σύνολο 791,27 158.855,53 

δ) Έξοδα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών : 

 2008 2007 

Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ (Θυγατρική Μητρικής) - Ενοίκια 107.515,80 87.169,30 
Υπηρεσίες από Λοιπές θυγατρικές της μητρικής 19.007,84 41.243,09 

Σύνολο 126.523,64 128.412,39 

ε) Υπόλοιπα που προέρχονται από συναλλαγές με συνδεδεμένα  μέρη :  

Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (Σημείωση 7) 2008 2007 

Μητρική (Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE)  1.446.319,76 2.842.744,80 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  779.581,48 459.570,86 

Σύνολο  2.225.901.24 3.302.315,66 
    

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη (Σημείωση 12)    
Μητρική (Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE)  3.148,77 765,17 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη   22.621,65 70.865,74 

Σύνολο  25.770,42 71.630,91 
    

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σημείωση 8)    
Μητρική (Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE)  2.732.788,48 1.689.448,10 

Σύνολο  2.732.788,48 1.689.448,10 

στ) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών : 

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών για το έτος 2008 ανέρχονται στο ποσό των 368.170,70 € (2007 : 243.172,83€)  

στ) Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις :  

Η Εταιρεία την 1η Οκτωβρίου 2007 μετακόμισε τα γραφεία της σε άλλο κτίριο εντός του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος 
Για τον σκοπό αυτό την 20η Νοεμβρίου 2007 υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου με την 
Θυγατρική «EUROBANK  Properties  AE Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία». Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 12 έτη 
ξεκινώντας  την 01/10/2007 και με ημερομηνία λήξης την 30/09/2019. Η επιφάνεια του μισθίου ορίζεται σε τμήμα 
επιφάνειας 447,71 τμ, στον Α’ όροφο του Κτιρίου Η΄, στο οποίο αναλογούν 110,47 τμ κοινόχρηστων χώρων,  σε τμήμα 
αποθηκευτικού χώρου 23,90 τμ, και σε 10 υπόγειες θέσεις στάθμευσης του Γ’ υπογείου των κτιρίων ΕΖ και Η. Μεταξύ των 
όρων αναφέρεται και ο όρος αναπροσαρμογής του μηνιαίου μισθώματος, το οποίο εφαρμόζεται την 1η ημέρα μηνός 
Δεκεμβρίου κάθε μισθωτικού έτους, αρχής γενομένης της 1/12/2007. Η αναπροσαρμογή υπολογίζεται κατά ποσοστό ίσο 
με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία της Ελλάδος. Σύμφωνα με τα παραπάνω το μηνιαίο μίσθωμα την 1η Δεκεμβρίου 2008 αναπροσαρμόστηκε  σε  
9.197,25 € από 8.938,05 €, που ίσχυε από την 1η Δεκεμβρίου 2007. 

15. Λοιπά μη λειτουργικά αποτελέσματα  

Τα λοιπά έσοδα της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα :  

Ανάλυση Εσόδων  2008 2007 

Έσοδα από τόκους  14 7.575,56 44.328,56 
Έσοδα από Συναλλαγματικές Διαφορές 14 80.197,86 175.057,36 
Κέρδη από εκποίηση εξοπλισμού 14 4,99 0,00 
Έσοδα από εφάπαξ εξόφληση του Φόρου  9.874,35 0,00 



  
Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2008 
Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε € (ευρώ), εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται. 
 

(24) από (26) 

Λοιπά έσοδα  1.622,08 13.120,04 

Σύνολο  99.274,84 232.505,96 
    

Ανάλυση Εξόδων     
Έξοδα σε τόκους 14 146,80 34.176,53 
Έξοδα από Συναλλαγματικές Διαφορές 14 644,47 124.679,00 
Λοιπά έξοδα  1.655,43 6.294,48 

Σύνολο  2.446,70 165.150,01 
    

Σύνολο Λοιπών Εσόδων  96.828,14 67.355,95  

16. Έξοδα ανά κατηγορία  

 

2007 

 Σημειώσεις 
Κόστος 

Πωληθέντων - 
Έξοδα 

Παραγωγής 

Έξοδα 
Διοίκησης  

Έξοδα 
Διάθεσης 

Έξοδα Έρευνας  
Χρηματο-
οικονομικά 
έξοδα 

Σύνολα 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  17 1.719.564,45 310.182,75 109.011,53 13.871,40 0,00 2.152.630,13 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων   800.283,21 120.169,29 38.967,31 4.734,40 0,00 964.154,22 

Έξοδα παροχών τρίτων   243.156,15 39.878,31 12.369,26 1.534,43 0,00 296.938,14 

Διάφορα έξοδα - φόροι τέλη κ.α.  67.172,13 24.315,23 5.238,19 595,34 0,00 97.320,89 

Αποσβέσεις ενσώματων & 
ασώματων παγίων στοιχείων 6,7 40.802,25 2.720,15 0,00 0,00 0,00 43.522,40 

Τόκοι και συναφή έξοδα  0,00 0,00 0,00 0,00 34.176,53 34.176,53 
Κόστος αγοράς πωληθέντων 
εμπορευμάτων  10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

Σύνολο   2.880.978,19 497.265,72 165.586,30 20.735,57 34.176,53 3.598.742,31 

17. Παροχές σε εργαζόμενους 

 2008 2007 

Μισθοί και ημερομίσθια 1.555.674,60 1.548.808,64 
Έκτακτες Αμοιβές 170.600,00 146.425,00 
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης  371.056,51 351.884,73 
Ιατροφαρμακευτικές παροχές προσωπικού 11.773,19 25.452,82 
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων προσωπικού 24.038,53 44.521,48 
Λοιπές παροχές και έξοδα προσωπικού  43.314,29 35.537,46 

Σύνολο  2.176.457,12 2.152.630,13 

2008 

 Σημ. 

Κόστος 
Πωληθέντων - 

Έξοδα 
Παραγωγής 

Έξοδα 
Διοίκησης  

Έξοδα 
Διάθεσης 

Έξοδα 
Έρευνας  

Χρηματο-
οικονομικά 
έξοδα 

Σύνολα 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  17 1.793.868,56 270.557,08 99.598,02 12.433,47 0,00 2.176.457,12 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων   346.146,67 85.480,45 20.997,22 2.016,12 0,00 454.640,47 

Έξοδα παροχών τρίτων   207.159,96 34.207,59 11.658,52 1.398,76 0,00 254.424,82 

Διάφορα έξοδα - φόροι τέλη κ.α.  64.667,29 23.593,10 4.470,06 539,45 0,00 93.269,91 
Αποσβέσεις ενσώματων & ασώματων παγίων 
στοιχείων 6,7 18.322,79 1.144,69 0,00 0,00 0,00 19.467,48 

Τόκοι και συναφή έξοδα  0,00 0,00 0,00 0,00 146,80 146.80 

Σύνολο   2.430.165,27 414.982,91 136.723,82 16.387,80 146,80 2.998.406.60 



  
Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2008 
Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε € (ευρώ), εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται. 
 

(25) από (26) 

Στη γραμμή μισθοί και ημερομίσθια, ποσό 368.170,70 € αφορά αμοιβές Διευθυντών της Εταιρείας και του Γενικού 
Διευθυντή  για την χρήση 2008.  

Στη γραμμή λοιπές παροχές και έξοδα προσωπικού περιλαμβάνονται έξοδα κυλικείου, ψυχαγωγίας και έξοδα 
επιμόρφωσης προσωπικού.   

Ο μέσος αριθμός των υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων και των διευθυντικών στελεχών) κατά τη χρήση 2008 ήταν 37 
άτομα ενώ το 2007  ήταν 36. 

18. Φόρος εισοδήματος 

 2008 2007 

Φόρος χρήσης  (129.075,30) (48.942,38) 
Αναβαλλόμενη φορολογία (Σημ. 13) (396,50) (3.154,25) 
Φορολογικές διαφορές – Φόρος προηγούμενης χρήσης (178.563,38) 0,00 

Σύνολο  (308.035,18) (52.096,63) 

Ο συντελεστής φορολογίας για το 2008 είναι 25% (2007:25%). Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος για τα κέρδη πριν τους 
φόρους με βάση τους ισχύοντες συντελεστές και του εξόδου από φόρους έχει ως εξής :  

 2008 2007 

Κέρδη προ φόρων  415.849,98 187.402,63 
   
Φόρος με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές (103.962,50) (46.850,66) 
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς (25.509,30) (5.245,97) 
Φορολογικές διαφορές – Φόρος προηγούμενης χρήσης (178.563,38)  

Φόροι (308.035,18) (52.096,63) 

Η Εταιρεία υπόκειται για 3η χρονιά σε φόρο εισοδήματος.  

19. Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων  
Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις για κτίρια και αυτοκίνητα. Οι μισθώσεις έχουν διάφορους 
όρους, ρήτρες αναπροσαρμογής και δικαιώματα ανανέωσης και η Εταιρεία απαιτείται να δώσει προειδοποίηση για τον 
τερματισμό των συμφωνιών αυτών την εκάστοτε καθοριζόμενη προθεσμία από νόμο περί εμπορικών μισθώσεων ως 
ισχύει. Οι δαπάνες των ανωτέρω μισθώσεων καταχωρήθηκαν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της 
κλειόμενης χρήσης και γνωστοποιούνται στη σημείωση 16. Τα μελλοντικά συνολικά μισθώματα έχουν ως εξής : 
 

 2008 2007 
 Κτίρια  Οχήματα Κτίρια  Οχήματα 

Μέχρι 1 έτος 110.642,92 7.447,84 107.497,93 11.454,60 
Από   2-5 έτη 66.312,17 0,00 176.611,22 9.561,82 
Πάνω από 5 έτη 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο  176.955,09 7.447,84 284.109,15 21.016,42 

20. Λοιπά Αποθεματικά 

 
Τακτικό 

αποθεματικό  

Διαφορά κερδών 
ΔΠΛ-

Φορολογικά Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2007 1.171.53 0,00 1.171,,53 
Μεταφορά από κέρδη εις νέον 6.765,30 13.821,00 20.586,30 
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2007 7.936,83 13.821,00 21.757,83 

Μεταφορά από κέρδη εις νέον 5.390,74 0,00 5.390,74 
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2008 13.327,57 13.821,00 27.148,57 



  
Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2008 
Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε € (ευρώ), εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται. 
 

(26) από (26) 

Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο Περί Ανωνύμων Εταιρειών 2190/1920 να μεταφέρει το 5% 
των ετήσιων καθαρών κερδών σε τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου τα συσσωρευμένα αποθεματικά να ισούνται με το 1/3 
του καταβλημένου (κοινού) μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεματικό δεν μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους της 
Εταιρείας εξαιρούμενης της περίπτωσης ρευστοποίησης.   

21. Μέρισμα 

Η Εταιρεία με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Μαϊου  2008, προέβη στη διανομή Α’ 
μερίσματος από τα κέρδη που προέκυψαν από την χρήση 2007. Το συνολικό ποσό που διανεμήθηκε ήταν 31.500 € (ήτοι  
0,86 €  ανά μετοχή), ενώ μέρος των κερδών ποσού 97.000 διανεμήθηκε στο προσωπικό.  

Ως εκ των παραπάνω η  διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, ήτοι την επόμενη οικονομική 
περίοδο. Την συγκεκριμένη απόφαση για τα κέρδη του 2008,  θα λάβει η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για το  
ποσό των 200.402,78 €.  

22. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία κατά την χρήση του 2008 ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 2001 έως και 2007 κι ως εκ τούτου οι 
φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για την χρήση 2008 δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν 
αναμένει να προκύψουν σημαντικές υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.  

23. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Δεν έχουν συμβεί άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού της 31.12.2008, τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν σημαντικά την παρούσα οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 

N. Ιωνία 20 Μαρτίου 2009 

 

Ο Πρόεδρος           Ο Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος                 Η Οικονομική Διευθύντρια  

        Παυλίδης Νικόλαος     Τραπεζάνογλου Βασίλειος                                   Ευαγγελίδη Μαρία 

           ΑΔΤ  Ξ 286974            ΑΔΤ  ΑΑ 015446                                                    ΑΔΤ ΑΒ 338691 
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