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Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 

ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ Α.Δ. ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

EUROBANK EFG CARDS – ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΡΟ ΣΖΝ 

ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ EUROBANK EFG CARDS AE 

Κχξηνη Μέηνρνη, 

αο ππνβάινπκε γηα έγθξηζε ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο Δηαηξείαο καο θαζψο θαη ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο 

γηα ην έηνο 2010. 

Πέξα απφ ηελ αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ Καηαζηάζεσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ησλ  

Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο θαη ησλ Σακεηαθψλ Ρνψλ, θξίλνπκε ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο καο θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010. 

Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ αλαθνξά καο, λα ζεκεηψζνπκε φηη νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ, 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο «εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ». 

Ζ δέθαηε ηξίηε εηαηξηθή ρξήζε (1/1/10-31/12/10) ραξαθηεξίζζεθε απφ ηα θάησζη νηθνλνκηθά κεγέζε: 

Ο Κχθινο Δξγαζηψλ αλήιζε ζε € 33.561.611 παξνπζηάδνληαο κείσζε 7,16% ζε ζρέζε κε ην 2009, ε 

νπνία νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή κείσζε (-16,84%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ Καξηψλ θαη Γαλείσλ πνπ 

δηαρεηξηδφκαζηε (Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο). 

Αληηζέησο, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο πσιήζεσλ λέσλ Καξηψλ θαη Γαλείσλ (Τπεξεζίεο 

Γηακεζνιάβεζεο) παξνπζίαζε ζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο (+3,93%). 

 

Οη πξναλαθεξφκελεο απνθιίζεηο είλαη απνηέιεζκα ησλ πθηζηάκελσλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

θπξηαξρνχλ ζηε ρψξα καο, επεξεάδνληαο ηφζν ηηο λέεο πσιήζεηο φζν θαη ην πθηζηάκελν ραξηνθπιάθην 

ησλ πξντφλησλ καο.   

 

Όπσο ζπλέβε ην 2009, έηζη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, δψζακε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπγθξάηεζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ Λεηηνπξγηθνχ Κφζηνπο, ζηνρεχνληαο ζηε κεξηθή αληηζηάζκηζε ηνπ κεησκέλνπ Κχθινπ 

Δξγαζηψλ, επηηπγράλνληαο έλα ζπλνιηθφ ξπζκφ κείσζεο 4,63%. 

 

αλ ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ, ην «Καζαξφ Απνηέιεζκα κεηά Φφξσλ» ηεο ρξήζεο είλαη 

δεκηνγφλν χςνπο € 6.957.727. 

 

Πέξα απφ ην αξλεηηθφ απνηέιεζκα ηεο ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ην 2010 ππήξμε επηηπρεκέλε 

ρξνληά απφ πιεπξάο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ ζαο είρακε πεξηγξάςεη ζηελ αληίζηνηρε Έθζεζε 

Πεπξαγκέλσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

- πλερίζηεθε ε παξνρή πξνγξακκάησλ δηεπθφιπλζεο νθεηιψλ γηα ηνπο πειάηεο καο, νη νπνίνη 

θάησ απφ ην πθηζηάκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ήζειαλ αιιά δελ κπνξνχζαλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
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- Καηαθέξακε θαη πξνζαξκφζακε ηελ νξγαλσηηθή καο δνκή, πεηπραίλνληαο ζεκαληηθή κείσζε 

ησλ Λεηηνπξγηθψλ Δμφδσλ. 

ρεηηθά κε ην 2011, ν βαζηθφο καο ζηφρνο ζα είλαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο, ζηα 

πιαίζηα ελφο εμαηξεηηθά δχζθνινπ θαη αβέβαηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο. Ζ πεξαηηέξσ ππνβνήζεζε ηνπ 

πειαηνινγίνπ καο ζα ζπλερηζζεί, κέζα απφ ηελ πξνζθνξά πξνγξακκάησλ «δηεπθφιπλζεο νθεηιψλ» ηα 

νπνία ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο παξνχζεο ζπλζήθεο. Πηζηεχνπκε φηη ηα πξντφληα 

απηά δεκηνπξγνχλ ηε βάζε ψζηε νη πειάηεο καο λα απμήζνπλ ηελ αθνζίσζή ηνπο πξνο ηελ Δηαηξεία 

καο, εληζρχνληαο ηελ «ππεχζπλε» ζρέζε πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη καδί ηνπο. 

Παξάιιεια, ζα επαλεμεηάζνπκε ηε ζρέζε ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπκε αλαπηχμεη κε ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθνχο ζπλεξγάηεο / επηρεηξήζεηο, ζηνρεχνληαο ζηελ πξνζθνξά πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνζειθχζνπλ αμηφινγνπο πειάηεο ρακεινχ πηζηνιεπηηθνχ ξίζθνπ. Απηή ε «επηιεθηηθή» ζηξαηεγηθή 

ζα καο νδεγήζεη ζηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηεο πνηνηηθήο πειαηεηαθήο καο βάζεο.   

ε επίπεδν «Λεηηνπξγηθνχ Κφζηνπο», ζα ζπλερίζνπκε ηελ πεηπρεκέλε πξνζπάζεηά καο ψζηε θαη ηνλ 

επφκελν ρξφλν λα κπνξέζνπκε λα παξνπζηάζνπκε αληίζηνηρνπο κε θέηνο ξπζκνχο κείσζεο. 

Σειεηψλνληαο, ζα πξέπεη λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε φηη ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη ρξεφγξαθα, δελ δηαζέηεη 

ηδηφθηεηα αθίλεηα, θαη δελ έρεη θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα. 

Πέξαλ ηνχηνπ, απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο έσο ζήκεξα, δελ ζπλέβεζαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ λα 

αιινηψλνπλ ηελ Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο ή λα επηβάιινπλ αλαπξνζαξκνγή ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

Με δεδνκέλε ηελ παξνχζα Έθζεζε θαζψο θαη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο, 

παξαθαινχκε λα πάξεηε ζέζε επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο παξνχζαο Γεληθήο 

πλέιεπζεο. 

Σειεηψλνληαο ηελ Έθζεζή καο ζεσξνχκε απαξαίηεην λα εθθξάζνπκε ηηο επραξηζηίεο καο πξνο ηνπο 

Γηεπζπληέο θαη ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

 

Αζήλα,  28 Απξηιίνπ 2011 

  ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

ΒΤΡΧΝ Ν. ΜΠΑΛΛΖ                                                  ΘΔΟΓΧΡΟ Α. ΚΑΛΑΝΣΧΝΖ 

ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..                                                              ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο  ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο 

«EUROBANK EFG Cards AE» 

ΑP.Μ.Α.Δ. 375552/01/Β/97/84 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο Eurobank EFG Cards ΑΔ , πνπ 

απνηεινχληαη απφ  ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 

κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο 

θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε 

θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ 

έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ.  Σα πξφηππα 

απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη 

δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά 

κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο 

βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο 

αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε 

δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, 

κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ 

ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο 

έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 
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Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο Eurobank EFG Cards ΑΔ θαηά ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ 

έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο 

απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 

43
α
 θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

                                                                                                                        Αζήλα, 2 Μαΐνπ 2011                                                      

         Ο ΟΡΚΧΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 

 

 

 

  ΠξατζγνπσηεξρανποΚνχπεξο 

  Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία 

  Λ. Κεθηζίαο 268, Υαιάλδξη 

  ΑΜ ΟΔΛ 113 

                                                                                                                              Μάξηνο Φάιηεο  

                                                                                                                             ΑΜ ΟΔΛ 38081 
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Ηζνινγηζκόο 

εκείσζε
31.12.2010 31.12.2009

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 5 13.443.799  4.801.448  

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6 8.863.169  8.822.408  

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο 7 549.558  753.648  

Λνηπέο απαηηήζεηο 10 499.369  659.619  

23.355.896  15.037.123  

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Απνζέκαηα 9 865.521  1.048.532  

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 10 4.801.157  9.395.026  

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 2.183.766  2.181.849  

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 11 440.985  379.838  

8.291.430  13.005.246  

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 31.647.326  28.042.369  

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Ίδηα θεθάιαηα

Μεηνρηθφ θεθάιαην 12 5.586.700  5.586.700  

Aπνζεκαηηθά 13 554.177  554.177  

Κέξδε εηο λένλ (6.873.908) 83.819  

ύλνιν (733.031) 6.224.695  

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 8 1.061.065  602.287  

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 15 931.119  1.056.439  

1.992.184  1.658.726  

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 16 6.670.645  6.773.081  

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο                        -       563.756  

Γαλεηζκφο 14 23.717.529  12.822.111  

30.388.174  20.158.948  

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 32.380.357  21.817.673  

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 31.647.326  28.042.369                                                                                                                                                                                                                            
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Καηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 

 

 

εκείσζε
1.1.2010 έσο 

31.12.2010

1.1.2009 έσο 

31.12.2009

Πσιήζεηο 23 33.561.611  36.150.982  

Λνηπά έζνδα εθκεηαιεχζεσο 21 149.075  7.426  

Έζνδα από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 33.710.686  36.158.408  

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 18 (23.457.156) (25.145.076)

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 17 (12.870.131) (12.376.314)

Απνζβέζεηο 5 , 6 (3.097.699) (3.816.959)

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο (5.714.301) (5.179.941)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα - θαζαξά 19 (784.648) (103.004)

Εεκηέο πξν θόξσλ (6.498.949) (5.282.946)

Φφξνο εηζνδήκαηνο 20 (458.778) (1.238.846)

Καζαξέο δεκηέο ρξήζεο (6.957.727) (6.521.792)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο - -

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο (6.957.727) (6.521.792)  
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Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Λνηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 5.586.700 554.177 6.605.611 12.746.487

Εεκηέο ρξήζεο - - (6.521.792) (6.521.792)

31 Γεθεκβξίνπ 2009 5.586.700 554.177 83.819 6.224.695

1 Ηαλνπαξίνπ 2010 5.586.700 554.177 83.819 6.224.695

Εεκηέο ρξήζεο - - (6.957.727) (6.957.727)

31 Γεθεκβξίνπ 2010 5.586.700 554.177 (6.873.908) (733.031)  
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Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 

 

εκείσζε

1.1.2010 έσο 

31.12.2010

1.1.2009 έσο 

31.12.2009

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Σακεηαθέο ξνέο απφ/ζε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 22 2.288.804 (8.560.049)

Καηαβιεζέληεο ηφθνη (736.914) (132.126)

Καηαβιεζήο θφξνο εηζνδήκαηνο (565.674) (3.588.456)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 986.217 (12.280.631)

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ 5 (10.246.027) (285.878)

Έζνδα απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 5 1.442 -

Αγνξέο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 6 (1.788.448) (2.183.671)

Πψιεζε ζπγαηξηθψλ 7 204.090 -

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 8.454 6.846

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ζε επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (11.820.487) (2.462.703)

Σακεηαθέο ξνέο ζε ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αχμεζε δαλεηζκνχ 10.895.418 8.713.527

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο ζε ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 10.895.418 8.713.527

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 61.148 (6.029.807)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 379.838 6.409.645

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο  ηεο πεξηόδνπ 11 440.985 379.838
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εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ (εθηόο εάλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη) 

1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Eurobank EFG Cards  (ε «Δηαηξεία») δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνµείο πξντφλησλ θαηαλαισηηθήο 

πίζηεο θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ. Ζ Δηαηξεία έρεη ζπζηαζεί θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα. Ζ 

δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε νδφο 25
εο

 Μαξηίνπ, Θεζζαινλίθεο & Σεψ, Σαχξνο, Διιάδα.  

θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη α) ε παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ αθνξνπζψλ ηδίσο ηε 

ζχζηαζε, νξγάλσζε, δηνίθεζε, δηαρείξηζε, ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε θαη εμππεξέηεζε, δηαθήκηζε 

θαη ινηπά, επηρεηξήζεσλ ή θιάδσλ απηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή ζρεηηθψλ 

κε ηα κέζα πιεξσκψλ θαη ηα πξντφληα θαηαλαισηηθήο πίζηεο, β) ε είζπξαμε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 

ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη γεληθά ηξίησλ πξνζψπσλ γ) ε 

δηάζεζε ζηελ αγνξά ζρεηηθήο κε ηηο παξαπάλσ ππφ (α) θαη (β) δξαζηεξηφηεηεο ηερλνγλσζίαο ή/θαη 

πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ θαη αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ, ίδηαο αλάπηπμεο ή/θαη ηξίησλ πξνκεζεπηψλ, 

φπσο επίζεο θαη εηδψλ/ζπζηεκάησλ θηλεηήο ή ζηαζεξήο ηειεθσλίαο δ) ε δηακεζνιάβεζε γηα ηελ 

πξνψζεζε ηαμηδησηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ.  

H Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ ηελ Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias Α.Δ. (πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη 

είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ), ε νπνία θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Δηαηξείαο.  

Οη απαζρνινχκελνη ππάιιεινη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2010 ήηαλ 521 ελψ ην 2009 ήηαλ 649. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Δηαηξείαο ηελ 28
ε 

Απξηιίνπ 2011 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. 

2 ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ  

Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Απηέο νη Αξρέο έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο 

πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.  

2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Τα πξόηππα πνπ  εθαξκόδνληαη είλαη εθείλα πνπ  έρνπλ εθδνζεί από ηελ Επηηξνπή Δηεζλώλ 

Λνγηζηηθώλ Πξνηύπωλ θαη επηθπξωζεί από ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε. Απηά  είλαη ζύκθωλα κε ηα ΔΠΧΑ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ εξκελεηώλ ηεο Επηηξνπήο Εξκελεηώλ Δηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπωλ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί από ην Σπκβνύιην Δηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπωλ (ΣΔΛΠ) θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από 

ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε. 

Οη νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνύ θόζηνπο, ε νπνία έρεη 

ηξνπνπνηεζεί έηζη ώζηε λα πεξηιαµβάλεη ηελ απνηίκεζε ζε εύινγε αμία, ηωλ ρξεµαηννηθνλνµηθώλ 

ζηνηρείωλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ (ζπµπεξηιαµβαλνµέλωλ ηωλ παξαγώγωλ ρξεµαηννηθνλνµηθώλ 

κέζωλ) µέζω ηνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάηωλ. 

Η ζύληαμε ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ζύµθωλα µε ηα ∆ΠΧΑ απαηηεί ηελ πηνζέηεζε εθηηµήζεωλ 

θαη παξαδνρώλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ απνηίµεζε ηωλ ζηνηρείωλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ, ηελ 

αλαγλώξηζε ελδερόµελωλ ππνρξεώζεωλ θαηά ηελ εµεξνµελία ζύληαμεο ηωλ νηθνλνµηθώλ 

θαηαζηάζεωλ, θαζώο θαη ηελ θαηαρώξεζε εζόδωλ θαη εμόδωλ ηεο ππό εμέηαζε πεξηόδνπ. Καηά 

ζπλέπεηα, ηα πξαγµαηηθά απνηειέζµαηα πηζαλόλ λα δηαθέξνπλ από ηηο εθηηµήζεηο απηέο, παξά ην 

γεγνλόο όηη απηέο βαζίδνληαη ζηελ βέιηηζηε γλώζε ηεο ∆ηνίθεζεο ζρεηηθά µε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο 
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θαη ελέξγεηεο. Οη πεξηνρέο πνπ εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθό βαζκό θξίζεο ή πνιππινθόηεηαο, ή όπνπ 

ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηελ 

Σεκείωζε 4. 

2.2 Νέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πξνηύπσλ 

α) Σξνπνπνηήζεηο, λέα πξόηππα θαη δηεξκελείεο πνπ ηζρύνπλ από 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2010 

- ΔΛΠ 27 (Αλαζεωξεκέλν) «Ελνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»  

- ΔΛΠ 39 (Τξνπνπνίεζε) «Μέζα θαηάιιεια πξνο αληηζηάζκηζε» 

- ΔΠΧΑ 3 (Αλαζεωξεκέλν) «Σπλελώζεηο επηρεηξήζεωλ» 

- ΔΠΧΑ 2 (Τξνπνπνηήζεηο) «Πιεξωκή βάζε αμίαο ηωλ κεηνρώλ ηνπ Οκίινπ πνπ 

δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά» 

- ΕΔΔΠΧΑ 15  «Σπκθωλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο» 

- ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμωηεξηθό» 

- ΕΔΔΠΧΑ 17 «Δηαλνκέο κε ηακεηαθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ζηνπο κεηόρνπο» 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζε άιια πξφηππα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ γηα ην έηνο 2009. 

Ζ εθαξκνγή ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ δελ έρνπλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο 

νθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αξρηθήο εθαξκνγήο ηνπο. 

β) Πξόηππα θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ 

- ΔΛΠ 24 (Τξνπνπνίεζε) «Γλωζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλωλ κεξώλ» (ζε ηζρύ από 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 

2011) 

- ΔΛΠ 32 (Τξνπνπνίεζε) «Καηάηαμε δηθαηωκάηωλ» (ζε ηζρύ από 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2011) 

- ΔΛΠ 12 (Τξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» (ζε ηζρύ από 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2012, δελ έρεη 

πηνζεηεζείη αθόκα από ηελ Επξηωπαϊθή Έλωζε) 

- ΔΠΧΑ 7 (Τξνπνπνίεζε) «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα : Γλωζηνπνηήζεηο – κεηαβηβάζεηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ» (ζε ηζρύ από 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2012, δελ έρεη 

πηνζεηεζείη αθόκα από ηελ Επξηωπαϊθή Έλωζε) 

- ΔΠΧΑ 9 «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (ζε ηζρύ από 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2013, δελ έρεη πηνζεηεζεί 

αθόκα από ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε) 

- ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τξνπνπνίεζε) Πξνπιεξωκή ηεο ειάρηζηεο απαίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο (ζε ηζρύ 

από 1
ε  

Ιαλνπαξίνπ 2011) 

- ΕΔΔΠΧΑ 19 Αληηθαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεωλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο (ζε 

ηζρύ από 1
ε  

Ιαλνπαξίνπ 2011) 

Σξνπνπνηήζεηο ζε άιια πξφηππα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπο εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ Γηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γη αην 2010 (ζε ηζρχ απφ ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2011). 

2.3 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο  

Οη επελδχζεηο ζηηο ζπγαηξηθέο ινγίδνληαη ζε θφζηνο κείνλ ηπρφλ απνµεηψζεηο αμίαο. (εκ. 2.7) 

2.4 Ξέλν λόµηζµα 

α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο 
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Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, απνηηκψληαη ζην 

λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία (ην 

«ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, ην νπνίν είλαη ην 

ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο 

β) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα, κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα µε βάζε ηηο ηζνηηκίεο 

ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εθάζηνηε ζπλαιιαγήο. πλαιιαγκαηηθά θέξδε 

θαη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα θαη απφ ηελ 

κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε μέλν λφκηζκα κε βάζε ηελ ηηκή 

ζπλαιιάγκαηνο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

2.5 Δλζώµαηα πάγηα ζηνηρεία 

Οη βειηηψζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ, ηα κεηαθνξηθά κέζα, νη Ζ/Τ, ηα έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο, 

παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζπζζσξεπµέλσλ απνζβέζεσλ θαη ησλ 

ζπζζσξεπµέλσλ δεκηψλ απνµείσζεο. Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία, αμηνινγνχληαη πεξηνδηθά γηα 

απνµείσζε, θαη νπνηαδήπνηε δεµία απνµείσζεο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ 

απνηειεζκάησλ. 

Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη µε βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνβιεπφκελεο σθέιηµεο δσήο ηνπο σο αθνινχζσο: 

- Βειηηψζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπµβνιαίνπ εθµίζζσζεο 

ή ηεο πξνβιεπφκελεο σθέιηκεο δσήο εάλ 

κηθξφηεξε. 

- Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο  4 - 10 Έηε 

- Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζµφο 4 - 20 Έηε 

- Μεηαθνξηθά Μέζα 5 - 7 Έηε 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε 

θάζε ηζνινγηζκφ. 

2.6 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Κφζηε πνπ ζρεηίδνληαη µε εζσηεξηθή (in-house) ζπληήξεζε πθηζηάµελσλ ινγηζµηθψλ πξνγξαµµάησλ, 

αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ πξνθχπηνπλ. Κφζηε πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ αλάπηπμε αλαγλσξίζηκσλ 

θαη κνλαδηθψλ ινγηζµηθψλ πξνγξαµµάησλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη αλακέλεηαη φηη ζα 

επηθέξνπλ νθέιε κεγαιχηεξα ηνπ θφζηνπο πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο αλαγλσξίδνληαη σο άπια πάγηα 

ζηνηρεία θαη απνζβέλνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβιεπφκελεο νθέιηκεο 

δσήο ηνπο. 

- Λνγηζκηθά Πξνγξάκκαηα  4 – 10 έηε 

2.7 Απνµείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  

Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε απνζβέζεηο, ππφθεηληαη  ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο 

αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε αλαπφζβεζηε ινγηζηηθή ηνπο αμία δελ ζα αλαθηεζεί.  

 

Οη δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ακέζσο σο έμνδα θαη ηζνχληαη κε ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

αλαπφζβεζηεο θαη ηεο άκεζα αλαθηεκέλεο αμίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ παγίνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην 

κεγαιχηεξν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ 

ελεξγεηηθνχ κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ παγίνπ. Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ 
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ηεο απνκείσζεο, ηα πάγηα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν ψζηε λα ζπλδεζνχλ κε 

μερσξηζηέο αλαγλσξίζηκεο ηακεηαθέο ξνέο (κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ). Με 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ απνκεησζεί, επαλεθηηκψληαη γηα πηζαλή 

αληηζηξνθή ηεο απνκείσζεο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, κε εμαίξεζε ηελ ππεξαμία. 

2.8 Υξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

Σα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, θαηαρσξνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: α) 

ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία µέζσ ηνπ ινγαξηαζµνχ 

απνηειεζµάησλ, β) δάλεηα θαη απαηηήζεηο, γ) επελδχζεηο δηαθξαηνχµελεο κέρξη ηε ιήμε ηνπο θαη δ) 

επελδπηηθνί ηίηινη δηαζέζηµνη πξνο πψιεζε. Ζ απφθαζε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ιαµβάλεηαη απφ ηελ 

∆ηνίθεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ.  

(α) Χξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ απνηηµώµελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο µέζω ηνπ 

ινγαξηαζµνύ απνηειεζµάηωλ 

Απηή ε θαηεγνξία πεξηιαµβάλεη δχν ππνθαηεγνξίεο, ηα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

πξνο εµπνξία, θαη απηά πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ σο επελδχζεηο ζε εχινγε αμία µέζσ ηνπ ινγαξηαζµνχ 

απνηειεζµάησλ, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Έλα ρξεµαηννηθνλνµηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ 

θαηαρσξείηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία, φηαλ απνθηάηαη θπξίσο µε ην ζθνπφ βξαρππξφζεζµεο πψιεζεο 

ή φηαλ πξνζδηνξίδεηαη σο ηέηνην. Δπίζεο ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαηαρσξνχληαη ηα παξάγσγα κέζα 

γηα εµπνξία, εθηφο αλ πξνζδηνξίδνληαη σο κέζα αληηζηάζµηζεο. Ζ Δηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

(β) ∆άλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά  πειαηώλ 

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ, είλαη µε παξάγσγα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ µε πάγηεο ή πξνζδηνξηζµέλεο πιεξσµέο πνπ δελ δηαπξαγµαηεχνληαη ζε ελεξγή αγνξά. 

Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.  Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο εκπνξηθέο θαη άιιεο 

απαηηήζεηο ζηνλ ηζνινγηζκφ (βι. εκείσζε 2.11). 

 (γ) Επελδύζεηο δηαθξαηνύµελεο µέρξη ηε ιήμε 

Οη δηαθξαηνχµελεο µέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο, είλαη µε παξάγσγα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ µε ζπγθεθξηµέλε ιήμε, µε πάγηεο ή πξνζδηνξηζµέλεο πιεξσµέο θαη γηα ηηο νπνίεο ε 

∆ηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηε ζεηηθή πξφζεζε θαη δπλαηφηεηα λα δηαθξαηήζεη µέρξη ηε ιήμε ηνπο. Αλ 

ε Δηαηξεία πσινχζε έλα ζεµαληηθφ µέξνο ησλ επελδχζεσλ απηψλ, ηφηε νιφθιεξε ε θαηεγνξία ζα 

αθπξσλφηαλ θαη νη επελδχζεηο ζα επαλαθαηεγνξνπνηνχληαλ σο δηαζέζηµεο πξνο πψιεζε. Ζ Δηαηξεία 

δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

(δ) Δηαζέζηµνη  πξνο πώιεζε επελδπηηθνί ηίηινη 

Γηαζέζηµνη πξνο πψιεζε επελδπηηθνί ηίηινη, είλαη νη ηίηινη πνπ απνθηνχληαη γηα αθαζφξηζην ρξνληθφ 

δηάζηεµα, νη νπνίνη κπνξεί λα πσιεζνχλ, ιφγσ αλάγθεο ξεπζηφηεηαο, ή αιιαγψλ ζηα επηηφθηα, ζηηο 

ζπλαιιαγµαηηθέο ηζνηηµίεο, ή ζηηο ηηµέο ησλ κεηνρψλ. Ζ Δηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο. 

 

2.9 πµςεθηζµόο ρξεµαηννηθνλνµηθώλ κέζσλ 

Υξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζπµςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ πνζφ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζµφ, φηαλ ππάξρεη λνµηθφ δηθαίσµα ζπµςεθηζµνχ ησλ πνζψλ πνπ 

αλαγλσξίζηεθαλ, θαη παξάιιεια, ππάξρεη ε πξφζεζε λα γίλεη δηαθαλνληζµφο ζε θαζαξή βάζε, ή ε 

απφθηεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ν δηαθαλνληζµφο ηεο ππνρξέσζεο λα γίλνπλ ηαπηφρξνλα. 
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2.10 Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ κεληαίνπ ζηαζκηθνχ 

θφζηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ 

απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ 

πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

2.11 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα 

απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη 

ησλ δεκηψλ απνκείσζεο.  Οη δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε 

φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο 

φξνπο.  Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ 

θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην 

πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

2.12 Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα 

Σα Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδχλαµα, είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεησκέλνπ θηλδχλνπ θαη 

εκπεξηέρνπλ ππφινηπα κε ιεθηφηεηα κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ πξψηε εκέξα έθδνζήο ηνπο 

φπσο κεηξεηά ζην ηακείν θαη θαηαζέζεηο φςεσο ζε Σξάπεδεο. 

2.13 Μεηνρηθό θεθάιαην  

Οη θνηλέο µεηνρέο θαηαρσξνχληαη σο ίδηα θεθάιαηα. 

Σα έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη, θαζαξά απφ θφξνπο, αθαηξεηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα, 

σο µείσζε ηνπ πξντφληνο έθδνζεο. 

2.14 Δκπνξηθέο Τπνρξεώζεηο 

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία θαη απνηηκψληαη κεηαγελέζηεξα 

ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ αλαπφζβεζηνπ θφζηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

2.15 Γαλεηζκόο 

Οη ππνρξεψζεηο ιφγσ δαλεηζµνχ αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα εηζξεφµελα θεθάιαηα, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ εμφδσλ έθδνζεο. 

Μεηαγελέζηεξα νη ππνρξεψζεηο ιφγσ δαλεηζµνχ απνηηµψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο θαη ε δηαθνξά 

µεηαμχ ησλ αξρηθά εηζξεφµελσλ θεθαιαίσλ θαη ηεο αμίαο θαηά ηελ ιήμε ηνπ δαλεηζµνχ 

θαηαρσξνχληαη ζηνλ ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ θαηά ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ δαλεηζµνχ µε ηε 

κέζνδν ηνπ πξαγµαηηθνχ επηηνθίνπ.  

Αλ ε Δηαηξεία εμαγνξάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, απηέο απαιείθνληαη απφ ηνλ ηζνινγηζµφ θαη ε δηαθνξά 

µεηαμχ ηνπ ηξέρνληνο πνζνχ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηεο αληηπαξνρήο πνπ πιεξψζεθε πεξηιαµβάλεηαη 

ζηα απνηειέζµαηα. 

2.16 Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο 

Ο ηξέρσλ θφξνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα. Ζ 

δαπάλε γηα ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη  βάζεη 

ησλ  θεξδψλ ηεο θάζε εηαηξείαο φπσο αλακνξθψλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο ηεο δειψζεηο θαη πξνβιέςεηο 
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γηα πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαη ππνινγίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο ζεζκνζεηεκέλνπο ή νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. 

2.17 Αλαβαιιόµελε θνξνινγία 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο νξίδεηαη ν θφξνο ν νπνίνο αλακέλεηαη λα είλαη πιεξσηένο ή αλαθηήζηκνο γηα 

δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε επίπεδν 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο θαη ινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ 

κε βάζε ηνλ Ηζνινγηζκφ. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γεληθψο γηα φιεο ηηο θνξνινγηθέο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο, ελψ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκα θνξνινγεηέα θέξδε ζην κέιινλ γηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

νη εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ δελ 

αλαγλσξίδνληαη ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζσξηλή δηαθνξά πξνθχπηεη απφ ππεξαμία ή απφ ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε (εάλ δελ πξφθεηηαη γηα επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε) ινηπψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπλαιιαγή δελ επεξεάδεη είηε ην θνξνινγεηέν είηε ην ινγηζηηθφ 

θέξδνο. 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο θαζνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ 

είραλ ηεζεί ζε ηζρχ ή είραλ νπζηνδψο ηεζεί ζε ηζρχ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη 

αλακέλεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηελ πεξίνδν πνπ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα θαηαζηνχλ 

απαηηεηέο θαη νη ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο. 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία 

Ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη ζηνλ βαζκφ φπνπ δελ είλαη πηα πηζαλφ φηη ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

θνξνινγεηέα θέξδε ζην κέιινλ έηζη ψζηε ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ή κέξνπο απηψλ λα κπνξέζνπλ λα 

αλαθηεζνχλ. 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ εθηφο εάλ 

αθνξά ζηνηρεία πνπ ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα νπφηε θαη ε 

αλαβαιιφκελε θνξνινγία ινγηζηηθνπνείηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

2.18 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

(α) Σπληαμηνδνηηθέο ππνρξεώζεηο  

Ζ Δηαηξεία ζπµµεηέρεη ζε πξνγξάµµαηα ζπληαμηνδφηεζεο θαζνξηζµέλσλ εηζθνξψλ ζχµθσλα µε ηα 

νπνία θαηαβάιιεη ζηαζεξέο εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηαµεία. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη άιιεο ππνρξεψζεηο 

γηα πιεξσµέο ζπληάμεσλ πέξαλ ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιιεη. 

Οη εηζθνξέο ηεο Δηαηξείαο ζηα πξνγξάµµαηα ζπληαμηνδφηεζεο θαζνξηζµέλσλ εηζθνξψλ, 

αλαγλσξίδνληαη σο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνξνχλ.  

(β) Απνδεµηώζεηο απνρώξεζεο πξνζωπηθνύ 

Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Σν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά. 

χµθσλα µε ην Διιεληθφ Δξγαηηθφ ∆ίθαην, φηαλ νη ππάιιεινη παξαµέλνπλ ζηελ ππεξεζία µέρξη ηε 

ζπλήζε ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο, δηθαηνχληαη εθάπαμ απνδεµίσζεο ε νπνία ππνινγίδεηαη µε βάζε ηα 

ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο θαη ηηο απνιαβέο ηνπο θαηά ηελ εµεξνµελία ζπληαμηνδφηεζεο. Έρεη 

ζρεµαηηζηεί πξφβιεςε γηα ηελ αλαινγηζηηθή αμία ηεο εθάπαμ απνδεµίσζεο, ρξεζηµνπνηψληαο ηε 

κέζνδν ηεο πξνβιεπφµελεο πηζησηηθήο κνλάδαο. χµθσλα µε ηε κέζνδν απηή, ην θφζηνο γηα 

απνδεµηψζεηο απνρψξεζεο αλαγλσξίδεηαη ζην ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ρξφλσλ ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ, ζχµθσλα µε ηηο αλαινγηζηηθέο εθηηµήζεηο πνπ πξαγµαηνπνηνχληαη 
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θάζε ρξφλν. Ζ ππνρξέσζε ηεο απνδεµίσζεο απνρψξεζεο ππνινγίδεηαη σο ε παξνχζα αμία ησλ 

αλαµελφµελσλ κειινληηθψλ ηαµεηαθψλ εθξνψλ, ρξεζηµνπνηψληαο ηα επηηφθηα θξαηηθψλ νµνιφγσλ, 

µε φξνπο ιήμεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο. 

Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία έρεη εληζρχζεη ηελ πην πάλσ πξφβιεςε ιαµβάλνληαο ππφςε πηζαλέο 

απνρσξήζεηο πξνζσπηθνχ πξν ηεο θαλνληθήο ζπληαμηνδφηεζεο, βάζεη ησλ φξσλ πξνεγνπµέλσλ 

πξνγξαµµάησλ εζεινπζίαο εμφδνπ. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη απνδεµηψζεηο απνρψξεζεο, φηαλ έρεη 

ζπγθεθξηµέλεο δεζµεχζεηο είηε βάζεη ιεπηνµεξνχο επίζεµνπ ζρεδίνπ πνπ αλαθνηλψλεηαη θαη δελ 

κπνξεί λα απνζπξζεί, είηε σο απνηέιεζµα αµνηβαίσο ζπµθσλεζέλησλ φξσλ απνρψξεζεο. Οη 

θαηαβιεηέεο κεηά ηελ πάξνδν ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εµεξνµελία ηνπ ηζνινγηζµνχ, πξνεμνθινχληαη 

ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. 

 

(γ) Πξνγξάµµαηα γηα ζπµµεηνρή ζηα θέξδε θαη επηδόµαηα 

Ζ ∆ηνίθεζε πεξηνδηθά αληαµνίβεη µε µεηξεηά (bonus), ππαιιήινπο µε πςειή απφδνζε θαηά βνχιεζε. 

Παξνρέο ζε µεηξεηά (bonus), νη νπνίεο απαηηνχλ έγθξηζε κφλν απφ ηε Γηνίθεζε αλαγλσξίδνληαη σο 

δεδνπιεπµέλα έμνδα πξνζσπηθνχ. Ζ δηαλνµή θεξδψλ ζηνπο ππαιιήινπο γηα ηελ νπνία απαηηείηαη 

έγθξηζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε πνπ εγθξίλεηαη απφ 

ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. 

(δ)Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο 

Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ 

ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην 

νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα 

εζεινπζία απνρψξεζε. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη. 

ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ 

πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε απηψλ σο 

ελδερφκελε ππνρξέσζε. 

2.19 Πξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ: 

(α) Τπάξρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα παξειζνληηθψλ 

γεγνλφησλ 

(β) Δίλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο 

(γ) Σν απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. 

Όπνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο παξφκνηεο ππνρξεψζεηο, ε πηζαλφηεηα φηη ζα απαηηεζεί εθξνή θαηά ηελ 

εθθαζάξηζε πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο θαηεγνξίαο ππνρξεψζεσλ ζπλνιηθά.  Πξφβιεςε 

αλαγλσξίδεηαη αθφκα θη αλ ε πηζαλφηεηα εθξνήο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ ίδηα θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα είλαη κηθξή. 

2.20 πλαιιαγέο µε ζπλδεόµελα µέξε 

Σα ζπλδεφµελα µέξε πεξηιαµβάλνπλ ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηεο Μεηξηθήο, ηε 

δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ηνπο ζπµβνχινπο, ηα ζηελά νηθνγελεηαθά ηνπο πξφζσπα, εηαηξείεο πνπ 

θαηέρνληαη ή ειέγρνληαη απφ απηνχο θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο µπνξνχλ λα αζθήζνπλ ζεµαληηθή 

επηξξνή επί ηεο ρξεµαηννηθνλνµηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο πνιηηηθήο ηνπο. Οη ζπλαιιαγέο παξφµνηαο 

θχζεο παξνπζηάδνληαη ζε ζπλνιηθή βάζε. 
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2.21 Απναλαγλώξηζε ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζµνύ 

Ζ Δηαηξεία ζπλάπηεη ζπλαιιαγέο µε βάζε ηηο νπνίεο µεηαθέξεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζµφ ηεο, αιιά δηαηεξεί είηε φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληαµνηβέο ησλ 

µεηαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, είηε έλα µέξνο ηνπο. Δάλ νη θίλδπλνη θαη αληαµνηβέο 

δηαηεξνχληαη νπζησδψο απφ ηελ Δηαηξεία, ηα µεηαθεξζέληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δελ 

απναλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ ηζνινγηζµφ. ε ζπλαιιαγέο φπνπ ε Δηαηξεία δελ δηαηεξεί νπζησδψο ηνπο 

θηλδχλνπο θαη αληαµνηβέο ηδηνθηεζίαο ελφο ρξεµαηννηθνλνµηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, 

απναλαγλσξίδεη ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ εάλ ράζεη ηνλ έιεγρν ηνπ. 

2.22 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

(α) Αµνηβέο θαη πξνµήζεηεο 

Οη αµνηβέο θαη πξνµήζεηεο αλαγλσξίδνληαη γεληθά ζε δεδνπιεπµέλε βάζε. Πξνµήζεηεο θαη αµνηβέο, 

ζρεηηθά µε  πξνκήζεηεο γηα πξνψζεζε δαλείσλ θαη θαξηψλ αλαγλσξίδνληαη µε ηε νινθιήξσζε ηεο ελ 

ιφγσ ζπλαιιαγήο. 

(β) Έζνδα από ηόθνπο 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην 

αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. ηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην 

επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο. 

 (γ) Μεξίζκαηα 

Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο 

 

2.23 Μηζζώζεηο 

(η) Όηαλ ε Εηαηξεία είλαη ν κηζζωηήο 

Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη αληαµνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο παξαµέλνπλ µε ηνλ εθµηζζσηή 

θαηαρσξνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Πιεξσµέο πνπ αθνξνχλ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (κεηά ηελ 

αθαίξεζε θηλήηξσλ πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ ηνλ εθµηζζσηή), αλαγλσξίδνληαη ζην ινγαξηαζµφ 

απνηειεζµάησλ αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

(ηη) Όηαλ ε Εηαηξεία είλαη ν εθκηζζωηήο 

ηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ εθκηζζψλνληαη βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 

ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπο, ζχκθσλα κε παξφκνηα ηδηφθηεηα ελζψκαηα πάγηα. Σν έζνδν απφ ελνίθηα (κεηά 

ηελ αθαίξεζε ησλ θηλήηξσλ πνπ παξαρσξήζεθαλ ζε κηζζσηέο) αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε  

ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο 

2.24 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνµή µεξηζµάησλ θνηλψλ µεηνρψλ αλαγλσξίδεηαη αθαηξεηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο, 

φηαλ εγθξηζεί απφ ηνπο µεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο.  
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2.25 Αλαδηάηαμε θνλδπιίσλ  

ηνηρεία ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο αλαδηαηάρζεθαλ γηα λα θαηαζηνχλ 

ζπγθξίζηκα κε ηελ ηξέρνπζα ρξήζε. Ζ αλαδηάηαμε δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηα θέξδε, ζην ζχλνιν 

Δλεξγεηηθνχ ή Παζεηηθνχ θαζψο θαη ζηε θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο.  

3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

3.1 Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ηελ εθζέηνπλ ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο 

θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθηα), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο. Ζ γεληθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηελ αβεβαηφηεηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη απνζθνπεί ζην λα ειαρηζηνπνηεί πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηακεηαθή ξνή ηεο Δηαηξείαο.   

 (α) Κίλδπλνο αγνξάο 

η) πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Δπξψπε θαη ζπλεπψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο 

Δηαηξείαο δηεμάγεηαη ζε Δπξψ.  Χο εθ ηνχηνπ, ε επίδξαζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ ζηηο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο δελ είλαη ζεκαληηθή. 

Ζ Δηαηξεία θαηά πάγηα ηαθηηθή, δελ πξναγνξάδεη ζπλάιιαγκα θαη δελ ζπλάπηεη ζπκβφιαηα 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζπλαιιάγκαηνο κε εμσηεξηθνχο αληηζπκβαιιφκελνπο.  

ηη ) Κίλδπλνο από κεηαβνιέο ζε ηηκέο 

Ζ Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ ρξενγξάθσλ θαζψο δε θαηέρεη 

ρξεφγξαθα πνπ λα ραξαθηεξίδνληαη ζαλ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ζηνηρεία θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. 

ηηη) Κίλδπλνο από δηαθπκάλζεηο επηηνθίνπ 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο εθηίζεληαη ζε θίλδπλν απφ ηηο 

επηδξάζεηο ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηα ηζρχνληα επηηφθηα αγνξάο. Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ ζε ηακεηαθέο ξνέο 

είλαη ν θίλδπλνο νη κειινληηθέο ξνέο κεηξεηψλ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ λα δηαθπκαλζνχλ 

ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ εχινγεο αμίαο είλαη ν θίλδπλνο ε 

αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ λα δηαθπκαλζεί ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Χο 

απνηέιεζκα ηέηνησλ αιιαγψλ ηα πεξηζψξηα επηηνθίνπ κπνξεί λα απμεζνχλ, αιιά κπνξεί θαη λα 

κεησζνχλ ή λα δεκηνπξγήζνπλ δεκίεο φηαλ παξνπζηαζηνχλ κε αλακελφκελεο αιιαγέο.  

Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αλεμάξηεηεο 

απφ ηηο δηαθπκάλζεηο επηηνθίνπ ζηελ αγνξά, δηφηη ε Δηαηξεία δελ δηαζέηεη ζεκαληηθά έληνθα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ. Πην ζπγθεθξηκκέλα, ε πιεηνλφηεηα ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ  

ζηελ Σξάπεδα δελ είλαη έληνθα. 

Ζ έθζεζε ζε θηλδχλνπο νη νπνίνη νθείινληαη ζε δηαθχκαλζε επηηνθίσλ επί ησλ δαλεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ, πεξηνξίδεηαη σο θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιέο ζηα θπκαηλφκελα επηηφθηα. 

Ζ Δηαηξεία ζπληεξεί γξακκή πίζησζεο κε ηελ Σξάπεδα κε θπκαηλφκελν επηηφθην πνπ νη ζπκβαηηθέο 

εκεξνκελίεο αιιαγήο ηνπ γίλεηαη ζε ιηγφηεξν απφ έμη (6) κήλεο. 
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Οη αλαιχζεηο επαηζζεζίαο παξαθάησ βαζίδνληαη αε αιιαγή κηαο κεηαβιεηήο θξαηψληαο ηηο ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο ζηαζεξέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θάηη ηέηνην δελ είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί θαη αιιαγέο ζηηο 

κεηαβιεηέο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη, γηα παξάδεηγκα, αιιαγή ηνπ επηηνθίνπ θαη αιιαγή ησλ ηηκψλ 

αγνξάο. 

Μηα αχμεζε 1% ζην επηηφθην ζα είρε σο απνηέιεζκα δεκηά απφ θφξνπο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 

χςνπο 162.029 € ην 2010 (2009: 30.888 €). Μηα κείσζε 1% ζην επηηφθην ζα είρε σο απνηέιεζκα θέξδε 

κεηά απφ θφξνπο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο χςνπο 188.758 € ην 2010 (2009 : 36.639 €) 

 

(β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο απνξξέεη απφ ηα κεηξεηά θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα θαζψο επίζεο θαη απφ 

πηζησηηθή έθζεζε ζε πειάηεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο εθθξεκείο απαηηήζεηο θαη δεζκεπκέλεο 

ζπλαιιαγέο.  

Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαζεζίκσλ ζε Σξάπεδεο, πξνέξρνληαη 

θαη αθνξνχλ ζε θαηαζέζεηο ζηελ EFG Eurobank Ergasias AE (ε «Σξάπεδα»), κεηξηθή ηεο Δηαηξείαο. 

Χζηφζν δελ αλακέλνληαη πηζησηηθέο δεκηέο ιφγσ ηεο πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Σξάπεδαο.   

Ζ Δηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα.  

Οη ζεκεηψζεηο 10, 11, 14 απεηθνλίδνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ ηηο ζπγθεληξψζεηο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλαθνξηθά κε ηα ηακεηαθά ππφινηπα θαη ηα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ. 

(γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο ηθαλνπνηνχληαη πιήξσο απφ ηελ έγθαηξε πξφβιεςε ησλ 

εθάζηνηε ρξεκαηηθψλ αλαγθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έγθαηξε είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ θαζψο θαη κε 

ηελ δηαηήξεζε ηθαλψλ πηζησηηθψλ νξίσλ πξνο ρξήζε απφ ηελ Σξάπεδα.   

31 Γεθεκβξίνπ 2010

Μηθηή 

Ολνκαζηηθή 

εηζξνή 

Μηθξόηεξε ηνπ 

1 κήλα 1 - 3 κήλεο

Απαηηήζεηο 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 440.985 440.985 -

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 3.664.902 3.325.784 339.119

4.105.888 3.766.769 339.119

31 Γεθεκβξίνπ 2009

Μηθηή 

Ολνκαζηηθή 

εηζξνή 

Μηθξόηεξε ηνπ 

1 κήλα 1 - 3 κήλεο

Απαηηήζεηο 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 379.838 379.838 -

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 3.508.750 3.427.388 81.362

3.888.589 3.807.227 81.362  

Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο ξεπζηφηεηαο κέζσ ζσζηήο δηαρείξεζεο ηνπ Κεθαιαίνπ 

Κίλεζεο θαη ησλ ηακεηαθψλ ηνπ ξνψλ. Παξαθνινπζεί ηηο πξνβιεπφκελεο ηακεηαθέο ξνέο θαη 

δηαζθαιίδεη ηελ χπαξμε επαξθψλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη δαλεηνιεπηηθψλ κέζσλ ( θπξίσο γξακκέο 

πίζησζεο). 
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31 Γεθεκβξίνπ 2010

Μηθηή 

Ολνκαζηηθ

ή εθξνή

Μηθξόηεξε 

ηνπ 1 κήλα 1 - 3 κήλεο

3 κήλεο έσο 

1 έηνο

Πάλσ από 

1 έηνο

Τπνρξεώζεηο

Γάλεηα απφ Σξάπεδεο 24.452.322 24.452.322 - - -

Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 7.601.764 3.507.994 1.405.184 1.152.267 1.536.319

32.054.086 27.960.316 1.405.184 1.152.267 1.536.319

31 Γεθεκβξίνπ 2009

Μηθηή 

Ολνκαζηηθ

ή εθξνή

Μηθξόηεξε 

ηνπ 1 κήλα 1 - 3 κήλεο

3 κήλεο έσο 

1 έηνο

Πάλσ από 

1 έηνο

Τπνρξεώζεηο

Γάλεηα απφ Σξάπεδεο 12.940.812 12.940.812 - - -

Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 7.829.520 2.435.970 2.112.925 1.624.186 1.656.439
20.770.332 15.376.782 2.112.925 1.624.186 1.656.439

 

 

  

3.2 Γηαρείξηζε θεθαιαηαθνύ θηλδύλνπ 

Οη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη ζαλ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη ζην κέιινλ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθέξεη απνδφζεηο ζηνπο κεηφρνπο θαη νθέιε γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη λα δηαηεξήζεη κηα 

θαηάιιειε θεθαιαηαθή δνκή γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ή λα πξνζαξκφζεη ηελ θεθαιαηαθή δνκή, ε Δηαηξεία κπνξεί λα 

πξνζαξκφζεη ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ πνπ πιεξψλνληαη ζηνπο κεηφρνπο, ηελ απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ 

ζηνπο κεηφρνπο, ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή ηελ αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ. 

Σν 2010 φπσο θαη ην 2009 ε ζηξαηεγηθή ηεο Γηνίθεζεο ήηαλ λα δηαηεξήζεη ην ζπληειεζηή κφριεπζεο 

ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο.  

εκ. 31.12.2010 31.12.2009

Γάλεηα 14 23.717.529 12.822.111

Μείνλ : Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 11 (440.985) (379.838)

Καζαξφο δαλεηζκφο 23.276.543 12.442.272

Ίδηα θεθάιαηα (733.031) 6.224.695

πλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα 22.543.512 18.666.967
 

 

Σελ πεξίνδν 1/1 – 31/12/2010 ε Δηαηξία παξνπζηάδεη θαζαξά δεκηέο χςνπο € 6.957.727 κε  ηνλ 

ηζνινγηζκφ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 λα εκθαλίδεη αξλεηηθφ ζχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

Ζ κεηξηθή εηαηξία EFG Eurobank Ergasias SA παξέρεη νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηελ εηαηξία θαη έρεη 

δεζκεπηεί επίζεκα λα ζπλερίζεη λα παξέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηήξημε ζηε εηαηξία γηα ην άκεζν 

κέιινλ. 
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3.3 Πξνζδηνξηζκόο ησλ επιόγσλ αμηώλ 

Ζ νλνκαζηηθή αμία κείνλ πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ εθηηκάηαη φηη 

πξνζεγγίδεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμίαο. Οη πξαγκαηηθέο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 

γηα ζθνπνχο εκθάληζήο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε παξνχζα αμία 

ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ηξέρνλ επηηφθην ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ Δηαηξεία γηα ηε ρξήζε παξφκνησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ.  

4 εµαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηµήζεηο θαη παξαδνρέο ζηελ εθαξµνγή 

ινγηζηηθώλ αξρώλ 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά 

δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

4.1 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Καηά ηε δηαδηθαζία εθαξµνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο, ε Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε 

εθηηµήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ επεξεάδνπλ ηα πνζά ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επφµελνπ νηθνλνµηθνχ έηνπο. Οη 

εθηηµήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εµπεηξία θαη ζε 

άιινπο παξάγνληεο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ αλαµελφµελσλ µειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ, ππφ ηηο 

παξνχζεο ζπλζήθεο, αλαµέλεηαη λα πξαγµαηνπνηεζνχλ.  

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θάλεη εθηηµήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζµφ ηεο πξφβιεςεο θφξνπ εηζνδήµαηνο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζµνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ξνήο ησλ εξγαζηψλ, 

γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζµφο θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο 

γηα αλαµελφµελα ζέµαηα απφ θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη εθηηµήζεσλ θαηά πφζν ζα πξνθχςνπλ 

επηπξφζζεηνη θφξνη. Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζµα απηψλ ησλ ππνζέζεσλ δηαθέξεη απφ ηα 

πνζά πνπ αλαγλσξίζηεθαλ αξρηθά, νη δηαθνξέο ζα επεξεάζνπλ ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηηο 

αλαβαιιφµελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία γίλεηαη απηφο ν 

πξνζδηνξηζµφο. 

4.2 Καζνξηζηηθέο θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ 

Γελ ππάξρνπλ πεξηνρέο πνπ ρξεηάζζεθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. 
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5 Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 

Βειηηώζεηο ζε 

αθίλεηα ηξίησλ

Μεηαθνξηθά κέζα 

& κερ/θόο 

εμνπιηζκόο

Έπηπια θαη 

εμαξηήκαηα ύλνιν

Κόζηνο

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 3.131.868 10.169.758 17.818.229 31.119.855

Πξνζζήθεο                     -              25.093,50     260.784 285.878

Πσιήζεηο                     -                           -                           -                             -       

Απνκείσζε                     -                           -       (139.475) (139.475)

31 Γεθεκβξίνπ 2009 3.131.868 10.194.852 17.939.538 31.266.257

1 Ηαλνπαξίνπ 2010 3.131.868 10.194.852 17.939.538 31.266.257

Πξνζζήθεο 9.771.665                     -       474.362 10.246.027

Πσιήζεηο                     -                           -       (13.410) (13.410)

Απνκείσζε (745.856) (552.849) (679.681) (1.978.385)

31 Γεθεκβξίνπ 2010 12.157.676 9.642.003 17.720.809 39.520.489

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 (1.353.053) (9.168.351) (13.899.504) (24.420.907)

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (265.735) (435.391) (1.482.245) (2.183.371)

Πσιήζεηο                     -                           -                           -                             -       

Απνκείσζε                     -                           -       139.469 139.469

Μεηαθνξέο απφ άπια                     -                           -                           -                             -       

31 Γεθεκβξίνπ 2009 (1.618.788) (9.603.741) (15.242.280) (26.464.809)

1 Ηαλνπαξίνπ 2010 (1.618.788) (9.603.741) (15.242.280) (26.464.809)

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (420.110) (120.860) (809.043) (1.350.013)

Πσιήζεηο                     -                           -       11.968 11.968

Απνκείσζε           582.794               516.914     626.457 1.726.165

31 Γεθεκβξίνπ 2010 (1.456.104) (9.207.687) (15.412.898) (26.076.689)

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 1.513.080 591.110 2.697.258 4.801.448

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 10.701.573 434.315 2.307.911 13.443.799  

 

 

Ζ εχινγε αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ δελ δηαθέξεη απφ ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία. 
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6 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Λνγηζκηθό

Κόζηνο

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 12.005.488

Πξνζζήθεο 2.183.671

Πσιήζεηο -

31 Γεθεκβξίνπ 2009 14.189.159

1 Ηαλνπαξίνπ 2010 14.189.159

Πξνζζήθεο 1.788.448

31 Γεθεκβξίνπ 2010 15.977.607

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 (3.733.163)

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (1.633.588)

Πσιήζεηο -

31 Γεθεκβξίνπ 2009 (5.366.751)

1 Ηαλνπαξίνπ 2010 (5.366.751)

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (1.747.686)

31 Γεθεκβξίνπ 2010 (7.114.438)

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 8.822.408

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 8.863.169
 

Ζ εχινγε αμία ησλ άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ δελ δηαθέξεη απφ ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, αλαπξνζαξκφζηεθαλ νη σθέιηκεο δσέο, θαη θαη’ επέθηαζε νη 

ζπληειεζηέο απφζβεζεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε βάζε ηνλ πξνζδνθψκελν ξπζκφ ησλ 

νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ 

% ζπληειεζηήο 

απόζβεζεο (παιηόο)

% ζπληειεζηήο 

απόζβεζεο (λένο)

Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο 24% 17,79%

Σειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο 15% 14,29%

Λνγηζκηθά (Αδεηεο ρξήζεο) 24% 20%

Λνγηζκηθά (Δπελδχζεηο) 12,50% 8,33%  

Δάλ δελ είραλ αλαπξνζαξκνζζεί νη αλσηέξσ ζπληειεζηέο απφζβεζεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ην θνλδχιη ησλ απνζβέζεσλ ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο ζα ήηαλ κεγαιχηεξν 

θαηά ην πνζφ ησλ € 544.943 
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7 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο 

 31.12.2010 31.12.2009

Τπόινηπν έλαξμεο πεξηόδνπ 753.648 753.648

Πξνζζήθεο                  -                        -       

Πσιήζεηο (204.090)                  -       

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ 549.558 753.648  

 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2010

Δπσλπκία Κόζηνο Πώιεζε Απνκείσζε Αμία Ηζνινγηζκνύ

Υώξα 

εγθαηάζηαζεο

Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο

 

Bulgaria Retail Services AD 387.579 - 387.579 Βνπιγαξία 99,99%

EFG Retail Services IFN SA 161.978 - 161.978 Ρνπκαλία 0,68%

IMO Property Investments A.D. Beograd 200.000 200.000 - - εξβία 38,91%

EFG Eurolife Asigurari de Viata SA 2.050 2.050 - - Ρνπκαλία 0,05%

EFG Eurolife Asigurari Generale SA 2.040 2.040 - - Ρνπκαλία 0,05%

Financial Planning Τπεξ. Γηαρ. Απαηηήζεσλ ΑΔ 1 - 1 Διιάδα 0,00%

753.648 204.090 - 549.558

31 Γεθεκβξίνπ 2009

Δπσλπκία Κόζηνο Πώιεζε Απνκείσζε Αμία Ηζνινγηζκνύ

Υώξα 

εγθαηάζηαζεο

Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο

 

Bulgaria Retail Services AD 387.579 - - 387.579 Βνπιγαξία 99,99%

EFG Retail Services IFN SA 161.978 - - 161.978 Ρνπκαλία 0,68%

Eurocredit Retail Services Ltd 513.051 - 513.051 - Κχπξνο 100,00%

Euroline Retail Services AD 200.000 - - 200.000 εξβία 100,00%

EFG Eurolife Asigurari de Viata SA 2.050 - - 2.050 Ρνπκαλία 0,05%

EFG Eurolife Asigurari Generale SA 2.040 - - 2.040 Ρνπκαλία 0,05%

Financial Planning Τπεξ. Γηαρ. Απαηηήζεσλ ΑΔ 1 - - 1 Διιάδα 0,00%

1.266.699 - 513.051 753.648  

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζπληάμεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο 

ζπγαηξηθέο ηεο. Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη απφ ηελ EFG Eurobank 

Ergasias A.E.. 

8 Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν 

λφκηκν δηθαίσκα λα ζπκςεθηζηνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξέρνπζσλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα 

θνξνινγηθή αξρή.  Tα ζπκςεθηζκέλα πνζά είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 31.12.2010 31.12.2009

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο: 1.424.366 1.076.628

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο: 363.302 474.342

(1.061.065) (602.287)  

Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο είλαη ε παξαθάησ:  
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 31.12.2010 31.12.2009

Τπόινηπν αξρήο πεξηόδνπ (602.287) (288.229)

Υξέσζε θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ (εκ. 20) (458.778) (314.058)

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ (1.061.065) (602.287)  

Οη κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπκςεθηζκφο ησλ ππνινίπσλ εληφο ηεο ίδηαο θνξνινγηθήο 

αξρήο είλαη ε παξαθάησ: 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο:

Απνζβεζεηο 

Πξνβιέςεηο γηα 

ζπλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο ύλνιν

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 724.186 4.410 728.596

Υξέσζε/ (πίζησζε) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 352.431 (4.398) 348.033

31 Γεθεκβξίνπ 2009 1.076.616 12 1.076.628

1 Ηαλνπαξίνπ 2010 1.076.616 12,28 1.076.628

Υξέσζε/ (πίζησζε) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 347.750 (12) 347.738

31 Γεθεκβξίνπ 2010 1.424.366 (0) 1.424.366

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο:

Πξνβιέςεηο γηα 

bonus 

πξνζσπηθνύ

Πξνβιέςεηο γηα 

απνδεκίσζε 

πξνζσπηθνύ

Παξνύζα αμία 

εγγύεζεο

Πόβιεςε 

πξόσξεο ιήμεο 

κηζζσκάησλ ύλνιν

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 225.000 206.110 9.257 - 440.367

Υξέσζε/ (πίζησζε) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (33.000) 5.178 (9.257) 71.054 33.975

31 Γεθεκβξίνπ 2009 192.000 211.288 71.054 474.342

1 Ηαλνπαξίνπ 2010 192.000 211.288 71.054 474.342

Υξέσζε/ (πίζησζε) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (31.000) (25.064) 8.774 (63.750) (111.040)

31 Γεθεκβξίνπ 2010 161.000 186.224 8.774 7.304 363.302  

 

9 Απνζέκαηα 

 31.12.2010 31.12.2009

Δκπνξεχκαηα 31.499 22.842

Λνηπά αλαιψζηκα πιηθά 934.022 1.025.691

ύλνιν 965.521 1.048.532

Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα άρξεζηα, βξαδπθίλεηα θαη θαηεζηξακκέλα απνζέκαηα:

Λνηπά αλαιψζηκα πιηθά 100.000 -

100.000 -

πλνιηθή θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία 865.521 1.048.532
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10 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  

 31.12.2010 31.12.2009

Πειάηεο 79.162 3.859

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε (εκ. 26) 3.585.740 3.504.891

Πξνθαηαβνιέο 1.635.624 6.545.895

ύλνιν 5.300.526 10.054.645

Με θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 499.369 659.619

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 4.801.157 9.395.026

5.300.526 10.054.645
 

Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη θαη’ εμνρήλ απφ ηελ EFG Eurobank Ergasias AE, κεηξηθή ηεο 

εηαηξεία. Χζηφζν δελ αλακέλνληαη πηζησηηθέο δεκηέο ιφγσ ηεο πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο 

Σξάπεδαο.  Χο εθ ηνχηνπ, νη απαηηήζεηο απφ ηελ Σξάπεδα, άζρεηα κε ην αλ είλαη θαζπζηεξεκέλεο ή φρη, 

δελ ζεσξνχληαη απνκεησκέλεο. 

Λνηπέο απαηηήζεηο νη νπνίεο είλαη θαζπζηεξεκέλεο ιηγφηεξν απφ 3 κήλεο δελ ζεσξνχληαη 

απνκεησκέλεο. ηηο 31.12.2010 θαη 31.12.2009 δελ ππήξραλ απαηηήζεηο νη νπνίεο λα είλαη 

θαζπζηεξεκέλεο ιηγφηεξν απφ 3 κήλεο.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξεία θαλέλαο απφ ηνπο πειάηεο δελ είλαη επηζθαιήο θαη 

θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2010 δελ πθίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο.   

Ζ εχινγε αμία ησλ απαηηήζεσλ 31.12.2010 θαη 31.12.2009 πξνζεγγίδεη ηηο ινγηζηηθέο ηνπο αμίεο. Ζ 

κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ζηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ είλαη ε εχινγε αμία ησλ 

απαηηήζεσλ απηψλ. Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη νπνηαδήπνηε εγγχεζε γηα ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο.  

 

11 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

 31.12.2010 31.12.2009

Γηαζέζηκα ζην ηακείν θαη ζε ηξάπεδεο 440.985 379.838

ύλνιν 440.985 379.838
 

Σα αλσηέξσ ηακεηαθά δηαζέζηκα απνηεινχλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα γηα ζθνπνχο ηεο 

θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Ζ Δηαηξεία εκθάληδε απμεκέλν πηζησηηθφ θίλδπλν πξνεξρφκελν απφ ηα ηακεηαθά θαη ηξαπεδηθά 

ππφινηπα, ηα νπνία δηαηεξνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο ζηελ EFG Eurobank Ergasias A.E. Δληνχηνηο, δελ 

αλακέλνληαη ζεκαληηθέο πηζησηηθέο δεκηέο ιφγσ ηεο πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ. 

 



 

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

Τα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε Επξώ 

 

(29) / (37) 

12 Μεηνρηθό θεθάιαην 

 
Αξηζκόο 

κεηνρώλ

Κνηλέο 

κεηνρέο Τπέξ ην άξηην ύλνιν

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 105.000 3.081.750 2.504.950 5.586.700

31 Γεθεκβξίνπ 2009 105.000 3.081.750 2.504.950 5.586.700

1 Ηαλνπαξίνπ 2010 105.000 3.081.750 2.504.950 5.586.700

31 Γεθεκβξίνπ 2010 105.000 3.081.750 2.504.950 5.586.700
 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο κεηνρψλ είλαη 105.000 ρηιηάδεο κε νλνκαζηηθή αμία € 29,35 αλά κεηνρή. Σν 

κεηνρηθφ θεθάιαην είλαη νινζρεξψο θαηαβιεκέλν. 

 

13 Απνζεκαηηθά 

 
Σαθηηθό 

απνζεκαηηθν

Αθνξνιόγεηα 

απνζεκαηηθά ύλνιν

1 Ηαλνπαξίνπ 2009 542.199 11.978 554.177

31 Γεθεκβξίνπ 2009 542.199 11.978 554.177

1 Ηαλνπαξίνπ 2010 542.199 11.978 554.177

31 Γεθεκβξίνπ 2010 542.199 11.978 554.177
 

(α) Σαθηηθό απνζεκαηηθό 

Σν Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

(Ν.2190/20, άξζξα 44 θαη 45) θαηά ηελ νπνία πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 5% ησλ εηεζίσλ θαζαξψλ 

(κεηά θφξσλ) θεξδψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ λα κεηαθεξζεί ζην Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ κέρξη ην χςνο ηνπ 

λα θζάζεη ην έλα ηξίην ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα θάιπςε δεκηψλ κεηά απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν. 

(β) Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 

Σα αθνξνιφγεηα θαη ηα εηδηθψο θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά ζρεκαηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο απφ αθνξνιφγεηα ή εηδηθψο θνξνινγεζέληα έζνδα θαη θέξδε. 

Σα αλσηέξσ απνζεκαηηθά κπνξνχλ λα θεθαιαηνπνηεζνχλ ή λα δηαλεκεζνχλ κε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη πεξηνξηζκνί πνπ κπνξεί λα ηζρχνπλ θάζε 

θνξά.  Ζ Δηαηξεία δελ πξνηίζεηαη λα δηαλείκεη ή λα θεθαιαηνπνηήζεη ηα ζπγθεθξηκέλα απνζεκαηηθά 

θαη επνκέλσο δελ έρεη πξνβεί ζε ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήµαηνο πνπ ζα επηβαιιφηαλ ζηελ 

πεξίπησζε απηή. 
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14 Γαλεηζκόο 

31.12.2010 31.12.2009

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 23.717.529 12.822.111

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ 23.717.529 12.822.111  

Σν ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ, δηαηεξείηαη ζε ινγαξηαζκνχο ηεο EFG Eurobank Ergasias. 

Σα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη ηα παξαθάησ: 

31.12.2010 31.12.2009

% %

Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο (βξαρππξφζεζκνο) 4,08% 3,58%  

Οη εχινγεο αμίεο ησλ δαλείσλ είλαη πεξίπνπ ίζεο κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο, δηφηη ε Δηαηξεία 

δαλείδεηαη κε κεηαβιεηά επηηφθηα, ηα νπνία αλαπξνζαξκφδνληαη ζε δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 

6 κήλεο.  

Γελ έρνπλ δνζεί  νπνηεζδήπνηε εμαζθαιίζεηο απφ ηελ Δηαηξεία γηα θάιπςε ησλ αλσηέξσ ππνινίπσλ. 

Ζ Δηαηξεία έρεη δηαζέζηκα επαξθή πηζησηηθά φξηα γηα λα θαιχςεη κειινληηθέο εηαηξηθέο αλάγθεο.    
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15 Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

 31.12.2010 31.12.2009

Τπνρξεώζεηο ηζνινγηζκνύ γηα:

Παξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ 931.119 1.056.439

ύλνιν 931.119 1.056.439

 31.12.2010 31.12.2009

Πνζά αλαγλσξηζκέλα ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 126.392 145.310

Σφθνο ζηελ ππνρξέσζε 58.104 54.104

Αλαγλψξηζε αλαινγηζηηθήο δεκηάο / (θέξδνπο) (217.056) (173.381)

Καλνληθό έμνδν ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ (32.560) 26.033

Κφζηνο πεξηθνπψλ/δηαθαλνληζκψλ/ηεξκαηηζκνχ ππεξεζίαο 780.223 2.029

πλνιηθό έμνδν ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ 747.663 28.062

Μεηαβνιέο ζηελ θαζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηνλ Ηζνινγηζκό

 31.12.2010 31.12.2009

Καζαξή ππνρξέσζε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο 1.056.439 1.030.550

Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε (872.983) (2.173)

χλνιν δαπάλεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ 747.663 28.062

Καζαξή ππνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκό 931.119 1.056.439

Οη θύξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ινγηζηηθνύο ζθνπνύο είλαη νη εμήο:

31.12.2010 31.12.2009

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 5,25% 5,50%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 3,00% 3,00%

Πιεζσξηζκφο 2,00% 2,00%  

 

16 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

31.12.2010 31.12.2009

Πξνκεζεπηέο 957.568 586.212

Πνζά νθεηιφκελα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε (εκ. 26) 471.941 142.554

Γεδνπιεπκέλα έμνδα 1.262.787 1.383.503

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θαη ινηπνί θφξνη - ηέιε 1.488.688 1.472.169

Τπνρξεψζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ 228.776 312.373

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 2.260.884 2.876.271

ύλνιν 6.670.645 6.773.081  
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17 Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 

1.1.2010 έσο 

31.12.2010

1.1.2009 έσο 

31.12.2009

Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 2.751.522 2.217.336

Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 1.288.961 487.680

Έμνδα επηδηφξζσζεο θαη ζπληήξεζεο ελζψκαησλ παγίσλ 1.226.397 1.137.445

Γηάθνξα έμνδα 1.203.730 1.127.715

Ακνηβέο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ (δίθηπα) 965.075 674.430

πληεξήζεηο Λνγηζκηθψλ 874.057 971.329

Παξνρέο ηξίησλ(θσηηζκφο-χδξεπζε-θαζαξηζκφο) 733.997 610.766

Γηαθήκηζε 726.972 1.909.226

Κφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν 628.331 759.670

Αζθάιηζηξα-Λνηπά ελνίθηα 496.617 419.069

Σειεθσληθά-Σαρπδξνκηθά-Courier 426.387 664.100

Φφξνη-ηέιε 409.403 372.102

Ακνηβή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 282.935 302.913

Απνκείσζε ελζψκαησλ παγίσλ 252.220 6

Ακνηβή ςεθηνπνίεζεο αξρείνπ 215.614 347.417

Ακνηβή απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ & επηινγήο πξνζσπηθνχ 185.947 207.779

Καηαζηξνθή /Απνκείσζε απνζεκάησλ 100.000 99.280

Ακνηβέο κεραλνγξαθηθήο επεμεξγαζίαο 64.287 35.108

Ακνηβέο γηα έξεπλα αγνξάο 31.869 8.191

Λνηπέο ζπληεξήζεηο 5.810 24.752

12.870.131 12.376.314
 

18 Ακνηβέο θαη Έμνδα Πξνζσπηθνύ 

1.1.2010 έσο 

31.12.2010

1.1.2009 έσο 

31.12.2009

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 17.309.692 18.141.189

Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 3.826.841 4.200.863

Kφζηνο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (ζεκ. 15) (125.320) 25.889

Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 2.445.943 2.777.135

ύλνιν 23.457.156 25.145.076
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19 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα – θαζαξά  

 
1.1.2010 έσο 

31.12.2010

1.1.2009 έσο 

31.12.2009

 

Έμνδα ηφθσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ (736.914) (132.126)

(736.914) (132.126)

Έζνδα ηφθσλ 8.454 6.846

(728.460) (125.279)

Καζαξά θέξδε απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (359) 22.275

Καζαξά θέξδε απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ (55.829) -

ύλνιν (784.648) (103.004)
 

 

20 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

1.1.2010 έσο 

31.12.2010

1.1.2009 έσο 

31.12.2009

Φφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο - (361.032)

Έθηαθηε εηζθνξά - (563.756)

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (εκ. 8) (458.778) (314.058)

ύλνιν (458.778) (1.238.846)
 

Ο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο γηα ην 2010  είλαη 24% (2009: 25%). Ζ ζπκθσλία ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο ζπληειεζηέο θαη ηνπ εμφδνπ απφ 

θφξνπο έρεη σο εμήο: 

1.1.2010 έσο 

31.12.2010

1.1.2009 έσο 

31.12.2009

Κέξδε πξν θόξσλ (6.498.949) (5.282.946)

Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο 1.559.748 1.320.736

Φνξνινγηθή επίδξαζε εηζνδήκαηνο πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θφξν 17.413 33.407

Έθηαθηε εηζθνξά - (563.756)

Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο 

ζθνπνχο (2.089.217) (1.712.344)

Δπίδξαζε δηαθνξάο θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 53.278 44.143

Δπηπξφζζεηνη θφξνη γηα πξνεγνχκελεο ρξήζεηο νη νπνίνη πξφεθπςαλ 

απφ Φνξνινγηθφ Έιεγρν - (361.032)

Φόξνη (458.778) (1.238.846)
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21 Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά)  

1.1.2010 έσο 

31.12.2010

1.1.2009 έσο 

31.12.2009

Έζνδα απφ ελνίθηα 149.075 7.426

ύλνιν 149.075 7.426
 

 

22 Σακεηαθέο ξνέο από/ζε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

εκείσζε
1.1.2010 έσο 

31.12.2010

1.1.2009 έσο 

31.12.2009

Εεκηέο Υξήζεο (6.498.949) (5.282.946)

Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 5 1.350.013 2.183.371

Απνζβέζεηο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 6 1.747.686 1.633.588

Τπνρξέσζε παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο (125.320) 25.889

Απνκείσζε ελζψκαησλ παγίσλ 17 252.220 6

Απνκείσζε απνζεκάησλ 10 100.000 -

Έζνδα ηφθσλ 19 (8.454) (6.846)

Έμνδα ηφθσλ 19 736.914 132.126

(2.445.889) (1.314.812)

Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ θίλεζεο

Αχμεζε απνζεκάησλ 83.011 (127.543)

Μείσζε / Αχμεζε απαηηήζεσλ 4.754.119 (4.463.134)

Αχμεζε ππνρξεψζεσλ (102.436) (2.654.560)

4.734.694 (7.245.237)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από/ζε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 2.288.804 (8.560.049)
 

 

 

23 Πσιήζεηο  

1.1.2010 έσο 

31.12.2010

1.1.2009 έσο 

31.12.2009

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 20.790 24.360

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ ζε ζπλδεδεκέλεο (εκ. 26) 33.509.192 36.086.462

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο 31.629 40.160

33.561.611 36.150.982
 

 

24 Αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο 

Τπνρξεώζεηο ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ  
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Ζ Δηαηξεία κηζζψλεη γξαθεία, απηνθίλεηα κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Σα ειάρηζηα κειινληηθά 

πιεξσηέα κηζζψκαηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ησλ κε αθπξψζηκσλ κηζζσηηθψλ πεξηφδσλ είλαη:  

Κηίξηα Απηνθίλεηα Κηίξηα Απηνθίλεηα

Έσο 1 έηνο 2.338.563 323.266 2.505.920 347.914

Απφ 1-5 έηε 13.483.909 352.505 15.803.453 602.958

Πεξηζζφηεξα απφ 5 έηε 71.107.888 - 62.489.952 -

86.930.360 675.771 80.799.325 950.872

31.12.200931.12.2010

 

 

25 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο 

Ζ Δηαηξεία έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε εγγπήζεηο θαη επίδηθεο ππνζέζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ηεο, σο εμήο: 

 31.12.2010 31.12.2009

Τπνρξεώζεηο

Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο γηα δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ 737.265 627.155

737.265 627.155  

 

Ζ Γηνίθεζε δελ αλακέλεη πσο ζα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο. 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2008-2009-2010. Γελ αλακέλεηαη λα 

πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο επηπξφζζεηεο επηβαξχλζεηο ζαλ απνηέιεζκα ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ. 

 

26 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

H Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ ηελ Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias Α.Δ. (πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη 

είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ), ε νπνία θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Δηαηξείαο. H Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias Α.Δ. είλαη κέινο ηνπ δηεζλνχο Οκίινπ EFG. Δλεξγφο 

κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ EFG είλαη ε European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A., ελψ 

απψηαηε κεηξηθή εηαηξεία είλαη ε Private Financial Holdings Limited (PFH), ε νπνία αλήθεη θαη 

ειέγρεηαη έκκεζα απφ  κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Λάηζε. Με ζηνηρεία ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2010, ν ¨νκηινο 

EFG θαηέρεη, κέζσ ησλ ειεγρφκελσλ θαηά 100% ζπγαηξηθψλ ηεο απψηαηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, 

πνζνζηφ 44,8% ησλ κεηνρψλ κε ςήθν θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Σξάπεδαο, ελψ νη ππφινηπεο 

κεηνρέο κε ςήθν θαη ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα ςήθνπ θαηέρνληαη απφ ζεζκηθνχο θαη ηδηψηεο 

επελδπηέο, θαλείο εθ ησλ νπνίσλ, εμ φζσλ ε Σξάπεδα γλσξίδεη, δελ θαηέρεη πνζνζηφ 5% θαη άλσ. 

Οη παξαθάησ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαη γίλνληαη κε θαζαξά εκπνξηθνχο φξνπο. 



 

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

Τα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε Επξώ 

 

(36) / (37) 

 
1.1.2010 έσο 

31.12.2010

1.1.2009 έσο 

31.12.2009

i) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 33.509.192 36.086.462

33.509.192 36.086.462

ii) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

Αγνξέο ππεξεζηψλ 2.813.971 1.569.581

2.813.971 1.569.581

iii) Παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε

Μηζζνί θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο 1.078.921 1.467.980

Άιιεο καθξνπξφζεζκεο παξνρέο 134.265 180.108

1.213.186 1.648.089

iv) Τπόινηπα ηέινπο ρξήζεο πνπ πξνέξρνληαη από πσιήζεηο-αγνξέο αγαζώλ/ππεξεζηώλ

 31.12.2010 31.12.2009

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε (εκείσζε 10):

  -Μεηξηθήο 3.215.891 3.482.488

  -πλδεδεκέλσλ 369.849 22.403

3.585.740 3.504.891

Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε (εκείσζε 16):

  -Μεηξηθήο 41.600 -

  -πλδεδεκέλσλ 430.341 142.554

471.941 142.554

v) Γάλεηα - Καηαζέζεηο  - Σόθνη

31.12.2010 31.12.2009

Γαλεηζκόο

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο 23.717.529 12.822.111

23.717.529 12.822.111

Καηαζέζεηο όςεσο

Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias A.E. 293.287 376.713

Eurobank EFG AD Beograd 144.001 -

437.288 376.713

Σόθνη ρξεσζηηθνί

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο 734.819 119.002

734.819 119.002

Σόθνη πηζησηηθνί

Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias A.E. 2 2

4 2
 



 

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

Τα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε Επξώ 

 

(37) / (37) 

 

 

27 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ 

Γελ πξνέθπςαλ πεξαηηέξσ γεγνλφηα απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ έσο ηελ εκεξνκελία 

έγθξηζεο ηνπ.  

 

  


