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Eurocredit Retail Services Limited
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
1
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.
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. Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία δεν προέβηκε στην έκδοση καινούργιων
πιστωτικών καρτών.
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 ∆εκεµβρίου 2009 οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας
υπερέβαιναν το σύνολο του ενεργητικού της κατά €8.158.584 (2008: €6.692.536). Οι
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή της
συνεχιζόµενης λειτουργίας η οποία προϋποθέτει την οικονοµική στήριξη της Εταιρείας από
την µητρική της εταιρεία.
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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να περιορίσει την περαιτέρω
επέκταση του χαρτοφυλακίου, ενώ παράλληλα να εντείνει τις προσπάθειες είσπραξης των
ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων. Επιπρόσθετα η Εταιρεία, µετά από απόφαση της ∆ιοίκησης του
Οµίλου, θα απορροφηθεί από την Eurobank EFG Cyprus LTD.
6
Mέσα στα πλαίσια αναδιοργάνωσης του οµίλου, η Eurobank EFG Cyprus LTD, θα
αναλάβει τα στοιχεία ενεργητικού και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται κάτω
από κοινή ιδιοκτησία µε αυτή. Η αναδιοργάνωση θα γίνει υπό την προυπόθεση ότι αυτή θα
εγκριθεί από τους µετόχους και τους πιστωτές της Εταιρείας καθώς και από το δικαστήριο µε
βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ.113, Άρθρα 198-200.
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Eurocredit Retail Services Limited

Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια)
Αποτελέσµατα
7
Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 6. Η καθαρή
ζηµιά για το έτος µεταφέρεται στα αποθεµατικά.
Μετοχικό κεφάλαιο
8

∆εν υπήρχαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

∆ιοικητικό Συµβούλιο
9
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και την ηµεροµηνία
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για ολόκληρο το έτος 2009.
10
∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην
αποζηµίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού
11
∆εν υπήρξαν οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που
να έχουν σχέση µε την κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων.
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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Χριστίνα Θεοφιλίδη
Λευκωσία
17 Μαϊου 2010
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Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Eurocredit Retail Services Limited
(η «Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, και τις
καταστάσεις λογαριασµών αποτελεσµάτων, συνολικών εισοδηµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.
Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων που να
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς 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 εσωτερικών δικλίδων σχετικών µε την κατάρτιση και τη δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος
επιλογή και εφαρµογή καταλλήλων λογιστικών πολιτικών και υπολογισµό λογιστικών
εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη των Ελεγκτών
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση
τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας καθώς και να
σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση λελογισµένης διασφάλισης
για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα.
Ένας έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων
σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων
ουσιώδους σφάλµατος των οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες
που σχετίζονται µε την κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή
και δίκαιη εικόνα µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των
εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της
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Ευθύνη των Ελεγκτών (συνέχεια)
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου των
λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να
παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
οικονοµικής θέσης της Eurocredit Retail Services Limited στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, και της
χρηµατοοικονοµικής επίδοσης της και των ταµειακών ροών της για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 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 ∆ιοικητικού
Συµβουλίου 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 της Κύπρου, Κεφ. 113 και
για κανένα άλλο σκοπό. ∆ίνοντας 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, 17 Μαϊου 2010
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009
Σηµ.
Έσοδα από καρτούχους
Έσοδα από εµπόρους

Άλλα κέρδη – καθαρά
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Eιδική πρόβλεψη για αποµείωση στην αξία των
εισπρακτέων
Ζηµιά εργασιών
Χρηµατοδοτικά έξοδα
Ζηµιά για το έτος

5
6

7
8
15
10

2009
€

2008
€

661.199
7.804

1.047.958
184.365

___________

__________

669.003

1.232.323

4.769
(343.115)

28.731
(580.078)

(1.412.861)

(2.068.369)

___________

__________

(1.082.204)
(383.844)

(1.387.393)
(1.044.707)

___________

__________

(1.466.048)

(2.432.100)

===========

==========

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων.
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Eurocredit Retail Services Limited
Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009
2008
€

2009
€
Ζηµία για το έτος

(1.466.048)
_________

Άλλα συνολικά εισοδήµατα
Συνολική ζηµιά για το έτος

(2.432.100)
_________

-

-

_________

_________

(1.466.048)
=========

(2.432.100)
=========

Τα στοιχεία στην πιο πάνω κατάσταση παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση της
φορολογίας. Η φορολογία που σχετίζεται µε κάθε στοιχείο των άλλων συνολικών
εισοδηµάτων παρουσιάζεται στη Σηµείωση 11.
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων.
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Eurocredit Retail Services Limited
Ισολογισµός
στις 31 ∆εκεµβρίου 2009
Σηµ.

2008
€

2009
€

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εξοπλισµός
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
Φορολογία επιστρεπτέα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

12
15
16

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

121.426

175.697

___________

___________

1.831.870
31.026
300.811

4.027.466
31.026
231.353

___________

___________

2.163.707

4.289.845

___________

___________

2.285.133

4.465.542

===========

===========

512.580
(8.671.164)

512.580
(7.205.116)

___________

___________

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Μετοχικό κεφάλαιο
Συσσωρευµένες ζηµιές

17

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆ανεισµός
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

18
19

(8.158.584)

(6.692.536)

___________

___________

10.385.023
58.694

11.099.179
58.899

___________

___________

10.443.717

11.158.078

___________

___________

2.285.133

4.465.542

===========

===========

Στις 17 Μαϊου 2010 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις Eurocredit Retail Services Limited
ενέκρινε αυτές στις οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση.

Χριστίνα Θεοφιλίδη, Σύµβουλος

Σολοµών Μπεράχας, Σύµβουλος

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων.
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Eurocredit Retail Services Limited
Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009

.
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008
Ζηµιά για το έτος
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2008/
1 Ιανουαρίου 2009
Ζηµιά για το έτος
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2009

(1)

Μετοχικό
κεφάλαιο
€

Συσσωρευµένες
ζηµιές (1)
€

Σύνολο
€

512.580
-

(4.773.016)
(2.432.100)

(4.260.436)
(2.432.100)

________

__________

__________

512.580
-

(7.205.116)
(1.466.048)

(6.692.536)
(1.466.048)

________

__________

__________

512.580

(8.671.164)

(8.158.584)

========

==========

==========

Εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως
προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την ΄Αµυνα της
∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν
διανέµει αυτό το ποσό σαν µέρισµα. ΄Εκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα
είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος στην έκταση
που οι µέτοχοι (άτοµα και εταιρείες) κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών
από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό της λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος
µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο
οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται
από την Εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων.

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταµειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009
Σηµ.

2009
€

2008
€

(1.466.048)

(2.432.100)

54.271
(2.039)
383.844
1.412.861

55.319
2.869
(28.776)
1.044.707
2.068.369

___________

___________

382.889

710.388

782.735
(205)

2.054.290
(89.631)

___________

___________

Ροή µετρητών από εργασίες
Ζηµιά πριν τη φορολογία
Αναπροσαρµογές για:
Αποσβέσεις εξοπλισµού
Αναπροσαρµογή εξοπλισµού
Πιστωτικούς τόκους
Χρεωστικούς τόκους
Πρόβλεψη για αποµείωση στην αξία εισπρακτέων

12
12
7
10
15

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
Καθαρά µετρητά από εργασίες

1.165.419

2.675.047

___________

___________

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι που εισπράχτηκαν
Καθαρά µετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες

2.039

28.776

___________

___________

2.039

28.776

___________

___________

(714.156)
(383.844)

(2.156.918)
(1.044.707)

___________

___________

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Αποπληρωµές δανεισµού
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρά µετρητά για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή του έτους
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος του έτους

16

(1.098.000)

(3.201.625)

___________

___________

69.458
231.353

(497.802)
729.155

___________

___________

300.811

231.353

===========

===========

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 µέχρι 37 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
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. Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία δεν προέβηκε στην έκδοση καινούργιων
πιστωτικών καρτών.

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 ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 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.
Όλα τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και είναι εφαρµόσιµα από την 1
Ιανουαρίου 2009 έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ µέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που
καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε εξαίρεση των πιο κάτω:
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2

Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ
Βάση ετοιµασίας (συνέχεια)
(i)

Ορισµένων προνοιών του ∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και
Αποτίµηση” σε σχέση µε λογιστική αντιστάθµισης χαρτοφυλακίου,

(ii)

Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ 2009.

Επιπλέον, οι ακόλουθες ερµηνείες έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ αλλά οι ισχύουσες
ηµεροµηνίες εφαρµογής τους έχουν διαφοροποιηθεί. Εντούτοις, µια οντότητα µπορεί να
επιλέξει την πρόωρη υιοθέτηση αυτών των ερµηνειών:
(i)

Η Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
Ε∆∆ΠΧΑ 12) “Συµφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών”,

(ii)

Ε∆∆ΠΧΑ 15 “Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων”, και

(iii)

Ε∆∆ΠΧΑ 16 “Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Θέσης σε Εκµετάλλευση στο
Εξωτερικό”.

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιεύθυνση
στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών πολιτικών 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.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους.
Λειτουργούσα επιχείρηση
Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις δείχνουν ότι στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 οι συνολικές
υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του ενεργητικού της κατά €8.158.584
(2008: €6.692.536). Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιµαστεί µε βάση
την αρχή της συνεχιζόµενης λειτουργίας η οποία προϋποθέτει την συνεχή οικονοµική
στήριξη της Εταιρείας από την ιθύνουσα εταιρεία.
Η EFG Eurobank Ergasias S.A. έχει επιβεβαιώσει προς το ∆ιοικητικό 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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Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ
Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι
εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2009. Η υιοθέτηση
αυτή δεν είχε επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας µε
εξαίρεση των πιο κάτω
(i)

∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο) “Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων”, η υιοθέτηση του
οποίου έχει σαν αποτέλεσµα, η Εταιρεία να παρουσιάζει στην κατάσταση µεταβολών
ιδίων κεφαλαίων όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από συναλλαγές µε τους µετόχους
της, ενώ όλες οι αλλαγές στα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν από συναλλαγές µε
µη-µετόχους της Εταιρείας, παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών
εισοδηµάτων. Οι συγκριτικές πληροφορίες παρουσιάζονται ώστε να συνάδουν µε το
αναθεωρηµένο πρότυπο. Η αλλαγή στην λογιστική πολιτική έχει επιπτώσεις µόνο
στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων.

(ii)

∆ΠΧΑ 7 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα-Γνωστοποιήσεις” (τροποποίηση), η υιοθέτηση
της οποίας έχει σαν αποτέλεσµα, η Εταιρεία να προβάλει επιπρόσθετες
γνωστοποιήσεις σχετικά µε την αποτίµηση σε δίκαιης αξία των χρηµατοοικονοµικών
της µέσων, κατά επίπεδο ιεραρχίας αποτιµήσεων σε δίκαιη αξία.

(iii)

∆ΛΠ 23 (αναθεωρηµένο) “Κόστος δανεισµού”, η υιοθέτηση του οποίου έχει σαν
αποτέλεσµα, η Εταιρεία να κεφαλαιοποιεί το κόστος δανεισµού που προκύπτει και
αναλογεί άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή επιλέξιµων περιουσιακών
στοιχείων ως µέρος του κόστους του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου.
Προηγουµένως, η Εταιρεία αναγνώριζε όλα τα κόστα δανεισµού ως έξοδα αµέσως
όταν προέκυπταν. Η αλλαγή αυτή στην λογιστική πολιτική έχει γίνει µε βάση τις
µεταβατικές προϋποθέσεις του ∆ΛΠ 23 (αναθεωρηµένο) και συνεπώς τα συγκριτικά
ποσά δεν έχουν αναπροσαρµοστεί. Η Εταιρεία κεφαλαιοποίησε κόστα δανεισµού που
σχετίζονται µε κτίρια υπό ανέγερση.

(i)

Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέα πρότυπα
•

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” (ισχύει για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).

•

∆ΛΠ 27 (Αναθεωρηµένο) “Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές
Καταστάσεις” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1
Ιουλίου 2009).
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Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ (συνέχεια)
(i)

Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση(συνέχεια)

Νέα πρότυπα (συνέχεια)
•

∆ΠΧΑ 1 (Αναθεωρηµένο) “Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από
ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).

Τροποποιήσεις
•

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ (2008) για ∆ΠΧΑ 5 “Μη Κυκλοφορούντα
Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες
∆ραστηριότητες” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1
Ιουλίου 2009).

•

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και
Αποτίµηση” σχετικά µε “∆ιαθέσιµα Αντισταθµισµένα Στοιχεία” (ισχύει για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).

•

Τροποποίηση Ε∆∆ΠΧΑ 9 και ∆ΛΠ 39 σχετικά µε ενσωµατωµένα παράγωγα
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 30 Ιουνίου 2009).

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση:
Ταξινόµηση Εκδόσεων ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης” (ισχύει για ετήσιες περιόδους
που αρχίζουν από ή µετά την 1 Φεβρουαρίου 2010).

Νέες Ερµηνείες
•

Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(Ε∆∆ΠΧΑ) 12 “Συµφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών” (ισχύει για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008, ΕΕ: 30 Μαρτίου
2009).

•

Ε∆∆ΠΧΑ 15 “Συµφωνίες για Κατασκευή Ακινήτων” (ισχύει για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009, ΕΕ: 31 ∆εκεµβρίου
2009).

•

Ε∆∆ΠΧΑ 16 “Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Θέσης σε Εκµετάλλευση στο
Εξωτερικό” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1
Οκτωβρίου 2008, ΕΕ: 30 Ιουνίου 2009).
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Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ (συνέχεια)
•

Ε∆∆ΠΧΑ 17 “∆ιανοµές Μη Χρηµατικών Περιουσιακών Στοιχείων στους
Ιδιοκτήτες” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου
2009).

•

Ε∆∆ΠΧΑ 18 “Μεταφορές Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες” (ισχύει για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009).

(ii) ∆εν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Νέα πρότυπα
•

∆ΛΠ 24 (Αναθεωρηµένο) “Γνωστοποιήσεις Συγγενικών Μερών” (ισχύει για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011).

•

∆ΠΧΑ 9 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013).

Τροποποιήσεις
•

Τροποποίηση στο Ε∆∆ΠΧΑ 14 Προκαταβολές µιας Ελάχιστης Απαίτησης
Χρηµατοδότησης (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2011).

•

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ 2009 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν
από ή µετά την 1 Ιουλίου 2009 µέχρι την 1 Ιανουαρίου 2010).

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2 “Συναλλαγές Συγκροτήµατος που αφορούν Παροχές
που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών ∆ιακανονιζόµενες µε Μετρητά”
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010)

•

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1 “Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Πρώτη Εφαρµογή”
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010).

•

Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 “Περιορισµένες Εξαιρέσεις σε Πρώτη Εφαρµογή
σχετικά µε συγκριτικές γνωστοποιήσεις ∆ΠΧΑ 7” (ισχύει για ετήσιες περιόδους
που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου 2010).

Νέες Ερµηνείες
•

Ε∆∆ΠΧΑ 19 Εξάλειψη Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε Μετοχικούς
τίτλους (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή µετά την 1 Ιουλίου
2010).

(15)

Eurocredit Retail Services Limited
2

Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων 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.

(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)

΄Εσοδα 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.
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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 Ευρώ (€), 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.

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.
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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.
∆απάνες 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.
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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 στοιχείων που 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.
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;
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Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που παρουσιάζονται σε
αποσβεσµένο κόστος (συνέχεια)
(v)

η εξαφάνιση 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.
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 πρόβλεψης και 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.
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Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που παρουσιάζονται σε
αποσβεσµένο κόστος (συνέχεια)
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 αποµείωσης, 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.
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.
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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.
∆ανεισµός
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.

3

∆ιαχείριση 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.
(22)
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3

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

3.1

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από ένα κεντρικό γενικό λογιστήριο σύµφωνα
µε αρχές που εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό 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 σε Ευρώ (το νόµισµα λειτουργίας της
Εταιρείας).
Κατά την διάρκεια του έτους η Εταιρεία δεν ήταν εκτεθειµένη σε
συναλλαγµατικό κίνδυνο.

(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 ∆εκεµβρίου 2009, εάν τα επιτόκια ήταν κατά 0,5%
ψηλότερα/χαµηλότερα, µε όλες τις άλλες µεταβλητές να παραµένουν
σταθερές, η ζηµιά για το έτος µετά τη φορολογία θα ήταν €53.366 (2008:
€56.539) ψηλότερη/χαµηλότερη, κυρίως ως αποτέλεσµα των
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∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

3.1

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(α)

Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)
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 µε καρτούχους 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.

Εάν οι πελάτες εµπορίου είναι αξιολογηµένοι από ανεξάρτητο µέρος , τότε η Εταιρεία
χρησιµοποιεί αυτές τις αξιολογήσεις. ∆ιαφορετικά, εάν δεν υπάρχει ανεξάρτητη
αξιολόγηση, η ∆ιεύθυνση 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:
Αξιολόγηση
Ελληνική Τράπεζα
Alpha Bank

Βaa 2
Α1

31 ∆εκεµβρίου 2009
Υπόλοιπο

31 ∆εκεµβρίου 2008
Υπόλοιπο

296.304
4.507

225.594
5.759

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.
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∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

3.1

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)
(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 ∆ιεύθυνση διατηρεί ευελιξία στη χρηµατοδότηση
διατηρώντας διαθεσιµότητα εντός των δεσµευµένων πιστωτικών ορίων
από την τράπεζα του οµίλου, EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε.
Η ∆ιεύθυνση παρακολουθεί τις κυµαινόµενες προβλέψεις του
αποθεµατικού ρευστότητας της Εταιρείας και ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα (Σηµ. 16) στη βάση των αναµενόµενων ταµειακών ροών.
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 ∆εκεµβρίου 2009
∆ανεισµός
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές
Στις
31 ∆εκεµβρίου 2008
∆ανεισµός
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές

3.2

Μέχρι
1 µήνα
10.385.023
58.694
Μέχρι
1 µήνα
11.099.179
58.899

∆ιαχείριση κεφαλαίου

Οι επιδιώξεις της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι η διασφάλιση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει βάσει της αρχής της συνεχιζόµενης λειτουργίας
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.
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∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

3.2

∆ιαχείριση κεφαλαίου (συνέχεια)

Η διαχείριση κεφαλαίου γίνεται κεντρικά από τον Όµιλο. Λόγω του ότι στις 31
∆εκεµβρίου 2009 οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του
ενεργητικού της κατά €8.158.584 (2008: €6.692.536), η ιθύνουσα Εταιρεία που είναι και
ο κύριος πιστωτής της Εταιρείας, η EFG Eurobank Ergasias S.A. έχει επιβεβαιώσει προς
το ∆ιοικητικό 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.
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 καθορισµό 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
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(i)

Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις (συνέχεια)
Ζηµιές από αποµείωση δανείων και χορηγήσεων (συνέχεια)
οικονοµικών συνθηκών, που συσχετίζονται µε τη µη συµµόρφωση
περιουσιακών στοιχείων της οµάδας αυτής. Η ∆ιεύθυνση 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 ∆ιεύθυνση πιστεύει
ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω προβλέψεις κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.

5

Έσοδα από καρτούχους

Προµήθεια έκδοσης λογαριασµού
Προµήθεια καθυστερηµένης πληρωµής
Τόκοι καθυστερηµένων πληρωµών
Αµοιβή για υπέρβαση ορίου
Λοιπά έσοδα καρτούχων

6

2008
€

16.601
42.045
242.340
359.435
778

43.775
80.934
385.025
537.788
436

_________

_________

661.199

1.047.958

=========

=========

2009
€

2008
€

7.626
178

184.301
64

________

________

Έσοδα από εµπόρους

Προεξοφλητικά έσοδα
Προµήθειες

7

2009
€

7.804

184.365

========

========

2009
€
2.730
-

2008
€
(45)

________

________

2.730
2.039

28.776

________

________

Άλλα κέρδη - καθαρά

Έκτακτα έσοδα
Καθαρή συναλλαγµατική ζηµιά
Άλλα έσοδα
Πιστωτικοί τόκοι
Πιστωτικοί τόκοι

2.039

28.776

________

________

4.769

28.731

========

========
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Ανάλυση εξόδων κατά είδος

Αποσβέσεις και χρεώσεις αποµείωσης (Σηµ. 12)
Επιδιορθώσεις και συντήρηση
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων
Αµοιβή ελεγκτών
Κόστος προσωπικού (Σηµ. 9)
Αµοιβή λογιστών
∆ικηγορικά και άλλα επαγγελµατικά έξοδα
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά
Ταχυδροµικά και τηλέφωνα
Μη επιστρεπτέο Φ.Π.Α.
Τραπεζικά έξοδα
Αµοιβές επεξεργασίας και πληροφόρησης
Αµοιβές για έξοδα εισπρακτικών υπηρεσιών
∆ιάφορα έξοδα
Συνολικό κόστος εξόδων διοικητικής λειτουργίας και άλλων
εξόδων

9

_________

_________

343.115

580.078

=========

=========

2009
€
-

2008
€
36.891
3.970

________

________

-

40.861

========

========

2009
€

2008
€

Χρηµατοδοτικά έξοδα

Χρεωστικοί τόκοι:
Τραπεζικός δανεισµός

11

2008
€
55.319
133.331
13.412
18.914
40.861
58.380
68.963
3.580
2.318
35.656
44.033
25.629
67.410
12.272

Κόστος προσωπικού

Μισθοί και ηµεροµίσθια
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα έξοδα

10

2009
€
54.271
103.106
18.051
35.025
40.763
5.618
364
27.028
19.302
37.399
2.188

383.844

1.044.707

=========

=========

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:

Ζηµιά πριν τη φορολογία
Φόρος υπολογιζόµενος µε το εφαρµόσιµο ποσοστό εταιρικής
φορολογίας ύψους 10%
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για
φορολογικούς σκοπούς
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που δεν
υπόκεινται σε φορολογία
Φορολογική επίδραση ζηµιών για τις οποίες δεν έχει γίνει
πρόβλεψη
Χρέωση φορολογίας

2009
€
(1.466.048)

2008
€
(2.432.100)

===========

===========

(146.605)

(243.210)

5.447

5.820

-

(474.072)

141.158

711.462

___________

___________

-

-

===========

===========
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Φορολογία (συνέχεια)

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
ζηµιών από µεταφορά. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, η Εταιρεία είχε φορολογικές ζηµιές σε
µεταφορά που ανέρχονταν σε €8.599.002 (2008: €7.187.428). Οι φορολογικές ζηµιές
µπορούν να συµψηφιστούν µε µελλοντικά φορολογικά κέρδη χωρίς χρονικό περιορισµό.
∆εν 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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Εξοπλισµός

Την 1 Ιανουαρίου 2008
Κόστος
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του
έτους
Αναπροσαρµογή παγίων
Αναπροσαρµογή απόσβεσης
Χρέωση απόσβεσης

Μηχανήµατα
€

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές και
συστήµατα
€

346.650
(122.753)

10.771
(6.649)

________

________

________

223.897

4.122

5.866

233.885

========

========

========

========

223.897
(5.043)
2.174
(51.241)

4.122
(2.585)

5.866
(1.493)

233.885
(5.043)
2.174
(55.319)

________

________

________

_________

Λοιπός
εξοπλισµός
€
9.955
(4.089)

Σύνολο
€
367.376
(133.491)
________

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους
Την 31 ∆εκεµβρίου 2008
Κόστος
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του
έτους
Χρέωση απόσβεσης
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους

169.787

1.537

4.373

175.697

________

________

________

_________

341.607
(171.820)

10.771
(9.234)

________

________

________

169.787

1.537

4.373

175.697

=======

=======

========

========

169.787
(51.241)

1.537
(1.537)

4.373
(1.493)

175.697
(54.271)

________

________

________

_________

118.546

-

2.880

121.426

________

________

________

_________

9.955
(5.582)

(29)

362.333
(186.636)
_________
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Εξοπλισµός (συνέχεια)

Την 31 ∆εκεµβρίου 2009
Κόστος
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία

341.607
(223.061)

10.771
(10.771)

9.955
(7.075)

________

________

________

118.546

-

2.880

121.426

=======

=======

=======

========

362.333
(240.907)
_________

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 η λογιστική αξία του εξοπλισµού ισούται µε την δίκαιη αξία του.
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Χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία

31 ∆εκεµβρίου 2009
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον ισολογισµό
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα*
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισµό
∆ανεισµός
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές*
Σύνολο

31 ∆εκεµβρίου 2008
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον ισολογισµό
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα*
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο

∆άνεια και
εισπρακτέα
€

Σύνολο
€

1.829.792
300.811

1.829.792
300.811

__________

__________

2.130.603

2.130.603

==========

==========

Άλλες
χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις
€

Σύνολο
€

10.385.023
37.508

10.385.023
37.508

__________

__________

10.422.531

10.422.531

==========

==========

∆άνεια και
εισπρακτέα
€

Σύνολο
€

4.023.224
231.353

4.023.224
231.353

__________

__________

4.254.577

4.254.577

==========

==========

(30)
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Χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία (συνέχεια)
Άλλες
χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις
€

Σύνολο
€

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισµό
∆ανεισµός
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές*

11.099.179
38.400

11.099.179
38.400

__________

__________

Σύνολο

11.137.579

11.137.579

==========

==========

* 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 αποµειωµένα, 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 ∆ιεύθυνσης του Οµίλου.
2009
€
Συµβαλλόµενα µέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση
Ικανοποιητικό ρίσκο
Σύνολο εµπορικών εισπρακτέων
Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσµες τραπεζικές
καταθέσεις
Ελληνική Τράπεζα (Baa2)
Alpha Bank (A1)
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2008
€

800.275

1.956.401

_________

_________

800.275

1.956.401

=========

=========

296.304
4.507

225.594
5.759

_________

_________

300.811

231.353

=========

=========

2009
€

2008
€

9.987.836

10.763.775

(8.214.485)

(6.801.624)

__________

__________

1.773.351

3.962.151

56.441

61.073

Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα

Εµπορικά εισπρακτέα
Μείον: ειδική πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλή
εισπρακτέα
Εµπορικά εισπρακτέα – καθαρά
Εισπρακτέα από εµπόρους
Άλλα εισπρακτέα και προπληρωµές

2.078

4.242

__________

__________

1.831.870

4.027.466

==========

==========

(31)
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Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια)

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

Εµπορικά εισπρακτέα
Εισπρακτέα από εµπόρους
Άλλα εισπρακτέα

2009
€

2008
€

1.773.351
56.441
2.078

3.962.151
61.073
4.242

_________

_________

1.831.870

4.027.466

=========

=========

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, εµπορικά εισπρακτέα ύψους €800.275 (2008: €1.956.401) δεν
ήταν ληξιπρόθεσµα ούτε αποµειωµένα.
Ληξιπρόθεσµα εµπορικά εισπρακτέα εντός τριών µηνών δεν θεωρούνται να έχουν
υποστεί αποµείωση. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, εµπορικά εισπρακτέα ύψους €1.737.054
(2008: €3.884.567) ήταν ληξιπρόθεσµα αλλά δεν είχαν υποστεί αποµείωση. 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:

Μέχρι 29 ηµέρες
30 µέχρι 90 ηµέρες

2009
€

2008
€

1.297.229
439.825

2.865.936
1.018.361

__________

__________

1.737.054

3.884.567

==========

==========

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, εµπορικά εισπρακτέα ύψους €8.250.556 (2008: €6.886.568)
είχαν υποστεί αποµείωση, για την οποία έγινε ειδική πρόβλεψη. Η χρονολογική ανάλυση
αυτών των εισπρακτέων έχει ως εξής:
2009
€
Πάνω από 90 ηµέρες

2008
€

8.250.556

6.886.568

==========

==========

Οι λογιστικές αξίες των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων της Εταιρείας
παρουσιάζονται στο εξής νόµισµα:
2009
€
Ευρώ

2008
€

1.831.870

4.027.466

==========

==========

(32)
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Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια)

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

Την 1 Ιανουαρίου
Ειδική πρόβλεψη για αποµείωση εισπρακτέων
Στις 31 ∆εκεµβρίου

2009
€

2008
€

6.801.624
1.412.861

4.733.255
2.068.369

__________

__________

8.214.485

6.801.624

==========

==========

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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Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
2009
€

2008
€

12.583
288.228

22.779
208.574

__________

__________

Μετρητά στην τράπεζα
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις

300.811

231.353

==========

==========

Το πραγµατικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 1,75.% (2008:
2,75%) και αυτές οι καταθέσεις έχουν µέσο όρο λήξης τις 7 µέρες.
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και τα τραπεζικά
παρατραβήγµατα περιλαµβάνουν:
2008
€

2009
€
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

300.811

231.353

==========

==========

Όλα τα τραπεζικά διαθέσιµα και ισοδύναµα είναι αποτιµηµένα σε Ευρώ (€).
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Μετοχικό κεφάλαιο
2009
______________________
Αριθµός
µετοχών
€

Εγκεκριµένο
Μετοχές των €10 η καθεµιά
Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξολοκλήρου
Μετοχές των €10 η καθεµιά

2008
______________________
Αριθµός
µετοχών
€

51 258

512.580

51 258

512.580

=======

========

=======

========

51 258

512.580

51 258

512.580

=======

========

=======

========

(33)
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∆ανεισµός

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

(1)

2009
€

2008
€

10.385.023

11.099.179

==========

==========

Κατά το έτος 2004 η EFG 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 ∆εκεµβρίου 2009 το υπόλοιπο αυτού του τραπεζικού
δανεισµού ήταν ύψους €10.385.023 (2008: €11.099.179 (Σηµ. 20(iii)). Το
µεσοσταθµικό επιτόκιο κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ήταν 2 % (2008:
8,58%).
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:

Ευρώ (δάνειο που αποκτήθηκε σε Ευρώ)

2009
€

2008
€

10.385.023

11.099.179

==========

==========

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

6 µήνες ή λιγότερο
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2009
€

2008
€

10.385.023

11.099.179

==========

==========

2009
€

2008
€

19.462
14.384
21.185
3.663

14.197
9.994
20.503
14.205

_______

_______

Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές

Εµπορικοί πιστωτές
Πληρωτέα σε συγγενικά µέρη (Σηµ. 20 (ii))
Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα
Υποχρεώσεις προς καρτούχους (1)

58.694

58.899

=======

=======

(34)
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Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές (συνέχεια)

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 ∆εκεµβρίου 2009 και έτσι έχουν
συµπεριληφθεί στους λογαριασµούς των καρτούχων το 2009.
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.
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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 η EFG Bank European Financial Group.
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη:
(i)

Αγορές υπηρεσιών
2008
€

2009
€
Card Management and Processing Services:
Βulgarian Retail Services Limited

103.106

133.330

========

========

Η Bulgarian Retail Services Limited είναι µια συνεξαρτηµένη εταιρεία της ΕFG
Eurobank Cards A.E.
(ii)

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από αγορές υπηρεσιών

Πληρωτέο σε συγγενικό µέρος (Σηµ. 19):
Bulgarian Retail Services Limited
Eurobank EFG Bulgaria AD

2009
€

2008
€

7.193
7.191

9.994
-

_______
=======

_______
9.994
=======

2009
€

2008
€

14.384

(iii)

∆ανεισµός από συγγενικό µέρος

∆ανεισµός από ιθύνουσα εταιρεία:
Τραπεζικός δανεισµός από την τελική ιθύνουσα
εταιρεία (Σηµ. 18)

10.385.023

11.099.179

===========

===========

(35)
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Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού

∆εν υπήρξαν οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που να
έχουν σχέση µε την κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων.

Έκθεση Ανεξάρτητων ελεγκτών στις σελίδες 4 και 5.
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