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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

EUROBANK EFG BUSINESS SERVICES AE ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ  

 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΉ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

 Σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας, σας υποβάλλουµε, µαζί µε τη 

παρούσα έκθεση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011  µε τις σηµειώσεις επ΄ αυτών  

οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το Νόµο Κ.Ν. 2190/1920 και τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ). 

 

 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας 

 

 Η χρήση που έκλεισε χαρακτηρίστηκε και πάλι από συνέχιση προσελκύσεως νέων 

πελατών και στα δύο προϊόντα ενώ ταυτόχρονα η διακράτηση πελατών παραµένει σε 

ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. 

 

 Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 3.425.214,78 , τα  αποτελέσµατα προ φόρων βάσει 

των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων  σε  Ευρώ 145.521,32 και τα καθαρά αποτελέσµατα µετά 

φόρων σε κέρδη 77.865,56 ευρώ . 

 

 2. Οικονοµική  θέση της Εταιρίας. 

 

 Η οικονοµική θέση της εταιρίας θεωρείται ικανοποιητική, ιδιαίτερα µε τις συνθήκες που 

επικρατούν στην Ελληνική αγορά. 

 

  2.1. Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ∆ιαρθρώσεως 

 

                     

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2,786,360.08 44%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6,352,289.52

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5,624,307.67 773%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 727,981.85

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 727,981.85 11%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 6,352,289.52
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2. Οικονοµική  θέση της Εταιρίας (συνέχεια) 

 

  2.2. Αριθµοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας. 

 

                      

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1,861,874.65 54%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3,425,214.78  
 

3. Προβλεπόµενη εξέλιξη  της Εταιρίας.  

 

 Η εταιρεία θα διατηρήσει την ηγετική της θέση και κατά τη τρέχουσα χρήση παρ’ όλη τη 

συρρίκνωση της απασχόλησης στη χώρα. Θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια προσέλκυσης 

νέων πελατών. 

 

4.  ∆ραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης.  

 

Η εταιρεία ολοκλήρωσε την ανάπτυξη και επικαιροποίηση του λογισµικού διαχείρισης 

µισθοδοσίας για τη Βουλγαρία. 

των µισθοδοσιών τόσο της Ελλάδας όσο και τρίτων χωρών. Κατά την  

 5. Κατεχόµενα από την εταιρεία χρεόγραφα  

 

 Η εταιρεία κατά την 31/12/2011 κατείχε 697,653,951 µερίδια από το αµοιβαίο κεφάλαιο 

EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN. 

 

6. Η επίδραση της οικονοµικής κρίσης και η κατάσταση στην Ελλάδα 

 

 Από τα τέλη του 2009, αναπτύχθηκαν στους επενδυτές ανησυχίες για µια Ευρωπαϊκή 

κρίση χρέους ως αποτέλεσµα τόσο του αυξανόµενου επιπέδου των δηµοσιονοµικών χρεών, 

όσο και ενός κύµατος υποβαθµίσεων της πιστοληπτικής διαβάθµισης ορισµένων Ευρωπαϊκών 

κρατών. Οι ανησυχίες αυτές εντατικοποιήθηκαν στις αρχές του 2010 δυσχεραίνοντας για 

µερικά κράτη της ευρωζώνης την αναχρηµατοδότηση του χρέους τους χωρίς εξωτερική 

συνδροµή. Τα τρία κράτη που επηρεάστηκαν περισσότερο από τα ανωτέρω ήταν η Ελλάδα, η 

Ιρλανδία και η Πορτογαλία. 

 

 Αναφορικά µε την ελληνική κρίση χρέους, ένα νέο πρόγραµµα χρηµατοδότησης 

συµφωνήθηκε µε την ΕΕ, την ΕΚΤ και τις χώρες-µέλη της ζώνης του ευρώ, στην συνάντηση 

των Υπουργών (Eurogroup) των χωρών ζώνης του ευρώ στις 21 Φεβρουαρίου 2012. Το νέο 

πρόγραµµα στοχεύει στη µείωση του λόγου δηµοσίου χρέους προς ΑΕΠ σε επίπεδα 

χαµηλότερα του 120% έως το 2020, στόχος που τέθηκε προς επίτευξη στο Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο στις 26-27 Οκτωβρίου 2011 µέσω της συµµετοχής του Ιδιωτικού Τοµέα (PSI) στη 

µείωση του Ελληνικού χρέους.  

 

 Το νέο δανειακό πρόγραµµα αναµένεται να έχει σηµαντικά θετικό αποτέλεσµα όσον 

αφορά στη φερεγγυότητα της χώρας. Αυτό οφείλεται όχι µόνο στην βελτίωση του λόγου 

δηµοσίου χρέους προς ΑΕΠ αλλά και στην αναµενόµενη µείωση των δαπανών του κρατικού 

προϋπολογισµού για την εξυπηρέτηση των τόκων του δηµοσίου χρέους από το 2012 και 

έπειτα. Το νέο δανειακό πρόγραµµα αποτελεί µια αξιόπιστη ευκαιρία για να αποµακρυνθεί το 

κλίµα αβεβαιότητας που περιβάλει την ελληνική οικονοµία ήδη από τα µέσα του 2010 σε 

σχέση τόσο µε τη διατηρησιµότητα των δηµοσιονοµικών µεγεθών της όσο και µε την 

παραµονή της στην ζώνη του ευρώ. 
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6. Η επίδραση της οικονοµικής κρίσης και η κατάσταση στην Ελλάδα (συνέχεια) 

 

 Επιπρόσθετα, το Eurogroup επιβεβαίωσε πως τα απαραίτητα στοιχεία έχουν εκπληρωθεί 

ώστε τα κράτη µέλη να φέρουν σε πέρας τις σχετικές εθνικές διαδικασίες που θα επιτρέψουν 

την υποστήριξη από το ΕΤΧΣ, περιλαµβανοµένης της απαραίτητης χρηµατοδότησης για την 

ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών (συµπεριλαµβανοµένης της Eurobank EFG) ως 

συνέπεια της συµµετοχής τους στην πρόσφατη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους (PSI). Η 

απαιτούµενη κεφαλαιακή επάρκεια για τις Ελληνικές Τράπεζες έχει τεθεί στο 9% για το Core 

Tier I έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2012 και 10% έως τις 30 Ιουνίου 2013. Το Φεβρουάριο του 

2012, το Ελληνικό Κοινοβούλιο υιοθέτησε το απαραίτητο νοµικό πλαίσιο ώστε να δύναται να 

ενεργοποιηθεί η αναγκαία χρηµατοδότηση για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών 

τραπεζών και τον Απρίλιο 2012 οµόλογα του ΕΤΧΣ ύψους €25 δις µεταφέρθηκαν στην 

Ελλάδα. Η ανακεφαλαιοποίηση θα έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2012. 

 

 Οι εκλογές για το Ελληνικό Κοινοβούλιο που διεξήχθησαν στις 6 Μαΐου 2012 είχαν ως 

αποτέλεσµα σηµαντική µείωση εδρών του κυβερνητικού συνασπισµού και συνεπώς να 

υφίσταται αβεβαιότητα ως προς την σύνθεση της επόµενης Ελληνικής Κυβέρνησης και της 

πολιτικής της αναφορικά µε τις δεσµεύσεις της προς την διεθνή κοινότητα, καθώς και 

σχετικά µε τα πλάνα για µελλοντική υποστήριξη του χρηµατοοικονοµικού τοµέα. Βάσει του 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος της 19 Μαΐου 2012, προκηρύχθηκαν νέες εκλογές για την 17η 

Ιουνίου 2012. 

 

7. Η Θέση του Οµίλου 

 

 Η Eurobank EFG επηρεάστηκε σηµαντικά από τις ζηµίες αποµείωσης των Οµολόγων 

του Ελληνικού ∆ηµοσίου (λόγω της συµµετοχής της στο PSI+). Η Eurobank EFG 

ανακηρύχθηκε ως βιώσιµη Τράπεζα και έλαβε την δέσµευση του Ελληνικού Ταµείου 

Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας για κεφαλαιακή υποστήριξη, η οποία µόλις παραληφθεί, 

θα οδηγήσει τον δείκτη της συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας άνω του θεσµοθετηµένου 

ελαχίστου ορίου. Επιπλέον, βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος που δηµοσιεύθηκε στις 

30.04.2012 (κατ’ εφαρµογή του Νόµου 3864/2012 που υπαγορεύει τον ρόλο και τα 

καθήκοντα του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας) θεσµοθετήθηκε το 

σχετικό πλαίσιο αναφορικά µε την προκαταβολή της συνεισφοράς του Ελληνικού Ταµείου 

Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας, για την συµµετοχή του στην κεφαλαιακή υποστήριξη 

των βιώσιµων Τραπεζών, στις ίδιες τις Τράπεζες.  Η Τράπεζα, το Ελληνικό Ταµείο 

Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοοικονοµικής 

Σταθερότητας (EFSF) υπέγραψαν στις 28 Μαΐου 2012 µια τριµερή συµφωνία προκαταβολή 

συνεισφοράς, βάσει της οποίας το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας 

προκατέβαλλε στην Τράπεζα οµόλογα EFSF ονοµαστικής αξίας €3,97 δις ως προκαταβολή 

της συµµετοχής του στην µελλοντική αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας. 

 

 Η ∆ιοίκηση της Eurobank EFG έχει βάσιµες προσδοκίες πως η σχεδιασµένη 

ανακεφαλαιοποίηση θα ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός του χρονοδιαγράµµατος που έχει 

προσωρινώς συµφωνηθεί ανάµεσα στην ίδια, την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό 

Ταµείο Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας.  
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6. Η Θέση του Οµίλου συνέχεια) 

 

Τελειώνοντας θα θέλαµε να σας πληροφορήσουµε ότι η εταιρεία δεν κατέχει ιδιόκτητα 

ακίνητα και δεν έχει καταθέσεις σε ξένο νόµισµα. 

 

Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω καθώς και τις οικονοµικές καταστάσεις που έχετε στα 

χέρια σας κκ. Μέτοχοι παρακαλείσθε να εγκρίνετε τις υποβαλλόµενες Οικονοµικές 

καταστάσεις και να λάβετε απόφαση στα λοιπά θέµατα ηµερησίας διατάξεως. 

 

 

Αθήνα , 23/5/2012 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΙΒΥΖΑ 

 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Eurobank EFG Business Services AE 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Eurobank EFG Business Services AE 
(η Εταιρεία) που αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2011, 
τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών 
αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που 
η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 

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 διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το 
εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.  
 
Ο 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 ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των 
εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου 
των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε 
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 
 
Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι ενδέχεται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη µειωτική 
προσαρµογή της αξίας της επένδυσης της Εταιρείας στην θυγατρική της Open 24 AE. Η 
επένδυση αυτή απεικονίζεται στην αξία κτήσεώς της ποσού € 3 εκατ. περίπου (2010: € 3 εκατ. 
περίπου), ενώ τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 είναι αρνητικά 
κατά € 9,8 εκατ. περίπου. ∆εδοµένου ότι από πλευράς επιχειρηµατικής δραστηριότητας η 
θυγατρική αυτή εταιρεία εξαρτάται από ανώτερη µητρική εταιρεία, ο ποσοτικός προσδιορισµός 
της εύλογης τρέχουσας αξίας της επένδυσης αυτής είναι ιδιαίτερα δύσκολος, µε συνέπεια να 
αδυνατούµε να διαµορφώσουµε και να εκφράσουµε γνώµη αν συντρέχουν οι αναγκαίες 
προϋποθέσεις για τη µειωτική προσαρµογή της προαναφερόµενης επένδυσης. 
 
Γνώµη µε Επιφύλαξη 
 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται  στην 
παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 
31 ∆εκεµβρίου 2011 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη 
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 
 

Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

  
 

Άθως Στυλιανού 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12311 

Για την RSM Στυλιανού ΑΕ (Α.Μ. 104) 
Ανεξάρτητο µέλος της RSM International 

                                Πατρόκλου 1 & Παραδείσου, 151 25 Μαρούσι 
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1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
     

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 
     

      

      Σηµ. 31/12/2011 31/12/2010 

            
Κύκλος εργασιών     

  3.425.214,78 4.011.012,37 
Μείον: Κόστος παρασχεθεισών υπηρεσιών     

6 (1.563.340,13) (1.731.591,69) 
Μικτά κέρδη     

  1.861.874,65 2.279.420,68 
      

      
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως     

4 32.236,71 13.724,79 

      
  1.894.111,36 2.293.145,47 

  
    

      
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας     

6 (581.746,67) (593.192,71) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως     

6 (1.002.153,28) (1.354.424,45) 
Άλλα λειτουργικά έξοδα     

5 (22.289,75) (11.206,38) 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 

    

  
287.921,66 334.321,93 

Αποσβέσεις     
9 (146.255,79) (229.207,55) 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 

    

  
141.665,87 105.114,38 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)     
  3.855,45 70,90 

Κέρδη προ φόρων     
  145.521,32 105.185,28 

Μείον: Φόρος εισοδήµατος   
8 (67.655,76) (136.618,89) 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους   
  77.865,56 (31.433,61) 

   
   

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες)   
   

Καθαρά κέρδη/ζηµίες) από αποτίµηση Α/Κ 
απευθείας καταχωρηµένα στα Ίδια Κεφάλαια 

  

 (8.302,09) 2.312,70 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες)   

 (8.302,09) 2.312,70 

   
   

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες)   
 69.563,47 (29.120,91) 

   
   

      

Κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή   19 0,4584 (0,1851) 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών 
Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 
 
 
 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Η ∆ιευθύνουσα Η ∆ιευθύντρια  
  Σύµβουλος Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 
 
 ∆ηµήτριος-Βασίλειος Κόκκινος Αικατερίνη Τριβυζά Σοφία Γραµµατικάκη 
 Α∆Τ ΑΕ039064 Α∆Τ Χ062846 Α∆Τ ΑΖ722201 
   Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α΄τάξης 8151 
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2.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)   

     

    Σηµ. 31/12/2011 31/12/2010 

        

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις   9 399.555,09 486.559,86 

Ασώµατες ακινητοποιήσεις   9 110.085,67 158.642,76 

Συµµετοχές   10 2.997.798,97 2.997.798,97 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση   11 58.489,71 43.067,44 

Σύνολο παγίου ενεργητικού     3.565.929,44 3.686.069,03 

          

Απαιτήσεις από πελάτες     941.330,34 942.522,84 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις   12 123.484,19 127.341,91 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία     772.651,76 782.418,92 

∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα   13 948.893,79 763.798,47 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού     2.786.360,08 2.616.082,14 

          

Σύνολο ενεργητικού     6.352.289,52 6.302.151,17 

          

ΠΑΘΗΤΙΚΟ & Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών   16 163.913,00 178.127,00 

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα     120.000,00 70.000,00 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     283.913,00 248.127,00 

          

Υποχρεώσεις σε  προµηθευτές      58.223,69 144.229,75 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη     263.100,96 221.785,23 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   15 122.744,20 133.264,99 

Βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις     444.068,85 499.279,97 

          

Σύνολο υποχρεώσεων      727.981,85 747.406,97 

     

Μετοχικό κεφάλαιο   17 4.985.508,40 4.985.508,40 

Αποθεµατικά   18 470.792,57 471.699,24 

Μη διανεµηθέντα κέρδη      168.006,70 97.536,56 

          

Σύνολο Καθαρής Θέσης      5.624.307,67 5.554.744,20 

          

Σύνολο παθητικού & ιδίων κεφαλαίων     6.352.289,52 6.302.151,17 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών 
Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 
 
 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Η ∆ιευθύνουσα Η ∆ιευθύντρια  
  Σύµβουλος Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 
 ∆ηµήτριος-Βασίλειος Κόκκινος Αικατερίνη Τριβυζά Σοφία Γραµµατικάκη 
 Α∆Τ ΑΕ039064 Α∆Τ Χ062846 Α∆Τ ΑΖ722201 
   Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α΄τάξης 8151 
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1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 
 
  

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Φορολογικά 
αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
αναπροσαρµογής 

αξίας 
χρεογράφων 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 

             
Υπόλοιπα 31 
∆εκεµβρίου 2009 4.985.508,40 211.744,90 188.779,23 68.862,41 128.970,17 5.583.865,11 

Ζηµιά 2010, µετά από 
φόρους         (31.433,61) (31.433,61) 
Αναπροσαρµογή αξίας 
χρεογράφων 

      2.312,70   2.312,70 

Υπόλοιπα 31 
∆εκεµβρίου 2010 4.985.508,40 211.744,90 188.779,23 71.175,11 97.536,56 5.554.744,20 

Κέρδη 2011, µετά από 
φόρους         77.865,56 77.865,56 
Μεταφορά σε 
αποθεµατικά  7.395,42   (7.395,42) - 
Αναπροσαρµογή αξίας 
χρεογράφων 

      
(8.302,09) 

  
(8.302,09) 

Υπόλοιπα κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2011 4.985.508,40 219.140,32 188.779,23 62.873,02 168.006,70 5.624.307,67 
 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών 
Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 
 
 
 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Η ∆ιευθύνουσα Η ∆ιευθύντρια  
  Σύµβουλος Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 
 
 ∆ηµήτριος-Βασίλειος Κόκκινος Αικατερίνη Τριβυζά Σοφία Γραµµατικάκη 
 Α∆Τ ΑΕ039064 Α∆Τ Χ062846 Α∆Τ ΑΖ722201 
   Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α΄τάξης 8151 
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4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ      

 (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)      

  1/1/-31/12/2011 1/1/-31/12/2010 

 Ταµειακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων      

 Κέρδη / (Ζηµίες), προ φόρων  145.521,32 105.185,28 

      

 Πλέον / Μείον προσαρµογές για:      

 Αποσβέσεις  146.255,79 229.207,55 

 Ζηµιές (κέρδη) πώλησης συµµετοχών  0 749,75 

 Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού  (14.214,00) 1.188,00 

 Λοιπές προβλέψεις  50.000,00 0,00 

 Τόκοι  (3.855,45) (70,90) 

  323.707,66 336.259,68 

      

 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογ/σµούς  (8.906,98) 189.039,94 

 Αύξηση/(µείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (79.822,55) 82.781,36 

  234.978,13 608.080,98 

      

 Καταβληθέντες φόροι  (43.044,33) (210.151,55) 

 Καθαρές εισροές (εκροές) λειτουργικών δραστηριοτήτων  191.933,80 397.929,43 

      

 Ταµειακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων      

 Αγορά ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων  (10.693,93) (35.120,00) 

 Τόκοι εισπραχθέντες  3.855,45 70,90 

 Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών - 3.340,25 

 Καθαρές εισροές (εκροές) επενδυτικών δραστηριοτήτων  (6.838,48) (31.708,85) 

      

 Ταµειακές Ροές Χρηµατοδοτικών ∆ραστηριοτήτων      

 Πληρωµές µερισµάτων  0,00 0,00 

 Καθαρές εισροές (εκροές) χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων  0,00  0,00  

      

Καθαρή  αύξηση / (µείωση) διαθεσίµων  185.095,32 366.220,58 

 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  763.798,47 397.577,89 

 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  948.893,79 763.798,47 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών 
Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 
 
        Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Η ∆ιευθύνουσα Η ∆ιευθύντρια  
  Σύµβουλος Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 
 
 ∆ηµήτριος-Βασίλειος Κόκκινος Αικατερίνη Τριβυζά Σοφία Γραµµατικάκη 
 Α∆Τ ΑΕ039064 Α∆Τ Χ062846 Α∆Τ ΑΖ722201 
   Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α΄τάξης 8151 
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1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η EFG BUSINESS SERVICES A.E. (η “Εταιρεία”) έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Καλλιρόης 
21. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών µισθοδοσίας και η 
διαµεσολάβηση στις πωλήσεις τραπεζικών προϊόντων. Η εταιρεία εισάγει στην τρέχουσα χρήση 
νέο προϊόν µισθοδοσίας µέσω διαδικτύου. 
 
2. Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
οποία έχουν ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2011.  
 
Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, η 
οποία έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλαµβάνει την αποτίµηση σε εύλογη αξία των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (συµπεριλαµβανοµένων των 
παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων) µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων ή, στην 
περίπτωση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
διαθέσιµα προς πώληση, µέσω της καθαρής θέσης, και είναι εκφρασµένες σε Ευρώ, το οποίο 
είναι το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας. 
 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί εκτιµήσεις και υιοθέτηση παραδοχών από τη 
∆ιοίκηση της Εταιρείας που βασίζονται σε εµπειρικά δεδοµένα και αναµενόµενα µελλοντικά 
γεγονότα. Εποµένως οι λογιστικές εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης ενδέχεται να µην επαληθευθούν στο  
µέλλον. 
  
Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 “Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές 
Καταστάσεις” και σύµφωνα µε το άρθρο 93 του ΚΝ 2190/1920, η Εταιρεία απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για την ίδια και τη θυγατρική της 
εταιρεία Open 24 A.E., γιατί οι οικονοµικές τους καταστάσεις ενοποιούνται στις οικονοµικές 
καταστάσεις του οµίλου της µητρικής της εταιρείας EFG Eurobank Ergasias A.E. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 23 
Μαΐου 2012. 
 
 Αναθεωρηµένα, νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα 
οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας 
χρήσης ή µεταγενέστερα παρατίθενται παρακάτω. 
  
Η εφαρµογή των αναθεωρηµένων, νέων προτύπων και διερµηνειών δεν επέφεραν σηµαντικές 
αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας. 
 
Πρότυπα και διερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 
 

• ∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) « Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»  

• ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση, Ταξινόµηση των Εκδόσεων 
∆ικαιωµάτων»  

• Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, 
Ελάχιστο Απαιτούµενο Σχηµατισµένο Kεφάλαιο και η Aλληλεπίδρασή τους»  

• Ε∆∆ΠΧΑ 19 «Εξόφληση Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε Συµµετοχικούς Τίτλους»  
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2. Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων (συνέχεια) 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων 
για το 2010 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων). 
 

• ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

• ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα-Γνωστοποιήσεις» 

• ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

• ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

• ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά» 

• Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 
 
Πρότυπα και διερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2012 παρατίθενται παρακάτω: 
 

• ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012) 

• ∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

• ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

• ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

• ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

• ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ((εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» ((εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2015) 

• ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013) 

• ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού συµφωνίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013) 

• ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε άλλες Οικονοµικές Οντότητες» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013) 

• ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013) 

 
Η εφαρµογή των προαναφερθέντων προτύπων και διερµηνειών δεν αναµένεται να έχουν 
σηµαντική επιρροή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την περίοδο της αρχικής 
εφαρµογής τους. 
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3. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 
 
3.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στην αξία κτήσεως.  
Οι αξίες αυτές απεικονίζονται µειωµένες κατά (α) τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και (β) την 
τυχόν απαξίωση των παγίων. 
 
Οι δαπάνες που διενεργούνται για την αντικατάσταση σηµαντικών συστατικών στοιχείων των 
παγίων κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση 
µε πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη, που αναµένεται ότι θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων 
στοιχείων.  Όλες οι άλλες δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ. των παγίων καταχωρούνται 
στην κατάσταση συνολικών εσόδων ως δαπάνη, κατά το χρόνο της πραγµατοποίησής τους. Οι 
αποσβέσεις επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικών εσόδων και υπολογίζονται µε την σταθερή 
µέθοδο απόσβεσης, κατά τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 
 

Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων σύµφωνα µε τη διάρκεια µίσθωσης ή της 
προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής εάν αυτή είναι µικρότερη 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4-5 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 6-7 έτη 

 
Κατά την πώληση των ενσώµατων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και 
της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 
 
Οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων εξετάζονται για αποµείωση όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αξίες αυτές δεν είναι ανακτήσιµες.  
 
3.2 Ασώµατες ακινητοποιήσεις 
 
Λογισµικά Προγράµµατα  
 
Οι άδειες χρήσης και τα προγράµµατα λογισµικού απεικονίζονται στο κόστος κτήσεώς τους ή 
ανάπτυξής τους, µειωµένα κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και αν συντρέχουν οι σχετικές 
προϋποθέσεις, κατά το ποσό της αποµείωσης της αξίας τους. Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το 
λογαριασµό αποτελεσµάτων µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, κατά τη διάρκεια της 
ωφέλιµης ζωής τους που εκτιµάται από 4 έως 5 έτη. 
 
3.3 Συµµετοχές και χρεόγραφα 
 
Οι συµµετοχές σε επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγµένες σε χρηµατιστηριακή αγορά, αποτιµούνται 
στην τιµή κτήσεώς τους (όταν είναι περίπου ισοδύναµη ή χαµηλότερη από την τρέχουσά τους 
αξία).  Νοείται ότι στις περιπτώσεις εκείνες όπου η τρέχουσα αξία της γενόµενης επένδυσης είναι 
χαµηλότερη της τιµής κτήσεως, η µόνιµη απαξίωση της επένδυσης αναγνωρίζεται λογιστικά µε 
αντίστοιχη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της χρήσεως εντός της οποίας επήλθε η απαξίωση. 
 
Τα οµόλογα και τα αµοιβαία κεφάλαια που διακινούνται σε χρηµατιστηριακές αγορές, 
αποτιµούνται στην τρέχουσα αξία τους, που ορίζεται ως η χρηµατιστηριακή τιµή τους κατά την 
ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης. Τα κέρδη ή οι ζηµιές αποτίµησης 
καταχωρούνται απευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα.  
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3. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές (συνέχεια) 
 
3.4 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και, στη συνέχεια, 
αποτιµώνται σε τρέχουσα αξία, µειωµένες κατά την πρόβλεψη για τις πιθανολογούµενες 
επισφάλειες. Το ποσό της ζηµίας από αποµείωση της αξίας των απαιτήσεων καταχωρείται ως 
δαπάνη στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 
 
3.5 ∆ιαθέσιµα 
 
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι 
καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας.  
 
3.6 Μερίσµατα 
 
Τα πληρωτέα µερίσµατα και οι αµοιβές του διοικητικού συµβουλίου απεικονίζονται ως 
υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη γενική συνέλευση των µετόχων. 
 
3.7  Παροχές σε εργαζόµενους 
 
Σύµφωνα µε το ελληνικό εργατικό δίκαιο, όταν οι υπάλληλοι παραµένουν στην υπηρεσία µέχρι τη 
συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης, δικαιούνται εφάπαξ αποζηµίωσης η οποία υπολογίζεται µε βάση 
τα χρόνια υπηρεσίας τους και τις απολαβές τους κατά την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης.  Έχει 
σχηµατιστεί πρόβλεψη για την παρούσα αξία της εφάπαξ αποζηµίωσης, χρησιµοποιώντας τη 
µέθοδο της προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας.  Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το κόστος για 
αποζηµιώσεις αποχώρησης αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια των 
χρόνων υπηρεσίας των υπαλλήλων, σύµφωνα µε αναλογιστικές εκτιµήσεις που 
πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο. 
 
 Η υποχρέωση της αποζηµίωσης αποχώρησης υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των 
αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών εκροών, χρησιµοποιώντας επιτόκια κρατικών οµολόγων, 
µε όρους λήξης που προσεγγίζουν τους όρους της σχετικής υποχρέωσης. 
 
Η ∆ιοίκηση περιοδικά ανταµείβει µε µετρητά (bonuses) υπαλλήλους µε υψηλή απόδοση, κατά 
βούληση.  Παροχές σε µετρητά (bonuses), οι οποίες απαιτούν έγκριση µόνο από τη ∆ιοίκηση, 
αναγνωρίζονται ως δεδουλευµένα έξοδα προσωπικού.  Η διανοµή κερδών στους υπαλλήλους, 
για την οποία απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, αναγνωρίζεται ως έξοδο προσωπικού 
στη χρήση που εγκρίνεται από τους µετόχους της Εταιρείας. 
 
3.8. Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν η Εταιρεία έχει νοµική ή συµβατική υποχρέωση, ως 
αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικών 
πόρων για την τακτοποίηση της υποχρέωσης και η εκτίµηση του ποσού της υποχρέωσης µπορεί 
να πραγµατοποιηθεί µε εύλογη ακρίβεια. 
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3. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές (συνέχεια) 
 
3.9. Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 
 
Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, 
οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και ορισµένες άλλες µορφές χρηµατοδότησης.  
∆εδοµένης της βραχυπρόθεσµης φύσεως των εργαλείων αυτών, η διοίκηση της Εταιρείας 
πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται µε την αξία στην οποία απεικονίζονται στα 
λογιστικά βιβλία της Εταιρείας.  Επιπρόσθετα, η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι τα επιτόκια 
που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα 
επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε 
προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Η Εταιρεία δεν 
χρησιµοποιεί συνήθως χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. 
 
3.10 Έσοδα 
 
3.10.1 Παροχή υπηρεσιών 
 
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων) ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης του έργου, κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού.  Τα έσοδα δεν αναγνωρίζονται, εάν υπάρχει σηµαντική αβεβαιότητα, όσον αφορά 
την είσπραξη του οφειλόµενου τιµήµατος. 
 
3.10.2 Έσοδα από µερίσµατα 
 
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής 
τους από τη γενική συνέλευση των µετόχων. 
 
3.11 Έξοδα 
 
3.11.1 Λειτουργικές µισθώσεις 
 
Οι πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. 
  
3.12 Φόρος εισοδήµατος 
 
Η επιβάρυνση της χρήσεως µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και 
τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που 
σχετίζονται µε τα απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη/ζηµιές αλλά θα αναγνωρισθούν για 
φορολογικούς σκοπούς σε µελλοντικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων. Κατά εξαίρεση, ο φόρος που αφορά έσοδα, κέρδη ή δαπάνες 
που καταχωρήθηκαν στα λοιπά εισοδήµατα, καταχωρείται απευθείας κατά ανάλογο τρόπο στα 
λοιπά εισοδήµατα. 
 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου εισοδήµατος της 
χρήσης, βάσει των συντελεστών φόρου που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης 
οικονοµικής θέσης, και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος και προσαυξήσεις που αφορούν 
προηγούµενες χρήσεις.  Εάν ισχύουν διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές για τα διανεµόµενα 
και µη διανεµόµενα κέρδη, η ποσοτικοποίηση της τρέχουσας φορολογίας γίνεται µε βάση τους 
ισχύοντες συντελεστές φόρου της κάθε κατηγορίας, ανάλογα µε το ποσό των κερδών που 
διανέµεται.  
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3. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές (συνέχεια)  
 
3.12 Φόρος εισοδήµατος (συνέχεια) 
 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται, βάσει των συντελεστών φόρου που θα 
ισχύουν κατά το χρόνο καταλογισµού τους, επί της διαφοράς µεταξύ της λογιστικής και της 
φορολογικής βάσεως των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στο βαθµό που 
οι διαφορές αυτές συνθέτουν ετεροχρονισµούς, που θα εξαλειφθούν στο µέλλον. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο στην έκταση στην οποία είναι 
πιθανό ότι θα υπάρξουν µελλοντικά κέρδη και αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις µε τις 
οποίες θα µπορέσουν να συµψηφισθούν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Οι 
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις µειώνονται κατά την έκταση στην οποία δεν είναι πλέον 
προφανές ότι η σχετική µελλοντική φορολογική ελάφρυνση θα εξασφαλισθεί. 
 
3.13. Συµψηφισµός απαιτήσεων - υποχρεώσεων 
 
Ο συµψηφισµός  χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε υποχρεώσεις και η απεικόνιση 
του καθαρού ποσού στις οικονοµικές καταστάσεις πραγµατοποιείται µόνο εφόσον υπάρχει 
νόµιµο δικαίωµα για συµψηφισµό και υπάρχει πρόθεση για διακανονισµό του καθαρού ποσού 
που προκύπτει από τον συµψηφισµό.  
 
3.14. Σηµαντικές  λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή λογιστικών αρχών 
 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά 
δεδοµένα και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα. 
 
Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 
 
Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, η ∆ιοίκηση προβαίνει σε 
εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια του επόµενου οικονοµικού 
έτους. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική 
εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών 
γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. 
  
Η διοίκηση της Εταιρείας κάνει εκτιµήσεις για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης φόρου 
εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί κατά τη διάρκεια της κανονικής 
ροής των εργασιών, για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός φόρου είναι αβέβαιος. Όπου το 
τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που 
αναγνωρίστηκαν αρχικά, οι διαφορές θα επηρεάσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις 
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, την περίοδο κατά την οποία γίνεται αυτός ο 
προσδιορισµός. 
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3. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές (συνέχεια) 
 
3.14. Σηµαντικές  λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή λογιστικών αρχών 
(συνέχεια) 
 
Καθοριστικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 
 
(α) Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 
Η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις που απορρέουν από συµβατικούς όρους, βάσει εκτιµήσεων 
για το εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκπλήρωσης των όρων αυτών.  Εάν η µελλοντική ροή 
γεγονότων οδηγήσει σε αποτελέσµατα που είναι διαφορετικά από τα αρχικώς αναγνωρισθέντα, οι 
διαφορές καταχωρούνται σε όφελος ή επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της περιόδου. 
 
(β) Προβλέψεις για επισφαλούς εισπράξεως απαιτήσεις 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προβαίνει, σε τακτά διαστήµατα, στην εκτίµηση και αξιολόγηση των 
πραγµατικών δεδοµένων που σχετίζονται µε την πιθανότητα µη είσπραξης εµπορικών 
απαιτήσεων και, όπου απαιτείται, προχωρά στο σχηµατισµό σχετική πρόβλεψης µε επιβάρυνση 
των αποτελεσµάτων κατά το ποσό της αποµείωσης.   
 
4. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως  
 
Τα άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως της Εταιρείας κατά τις χρήσεις 2011 και 2010 αναλύονται ως 
εξής: 
 

 2011 2010 

∆ιάφορα έσοδα 700,00 700,00 

Επιστροφές ασφαλίστρων 12.518,16 6.579,59 
Έσοδα από 
αχρησιµοποίητες 
προβλέψεις 

14.214,00 0,00 

Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.804,55 6.445,20 

 32.236,71 13.724,79 
 
 
5. Άλλα λειτουργικά έξοδα 
 
Τα άλλα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας κατά τις χρήσεις 2011 και 2010, αναλύονται ως εξής: 
 
 

 2011 2010 

Πρόστιµα και προσαυξήσεις 200,00 0,00 

∆ιάφορα άλλα έξοδα 22.089,75 11.206,38 

 22.289,75 11.206,38 
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6. Ανάλυση δαπανών 
 
Οι βασικότερες κατηγορίες δαπανών και ο καταµερισµός τους στη λειτουργία διοίκησης, στη 
λειτουργία διάθεσης και στο κόστος πωληθέντων κατά τις χρήσεις 2011 και 2010, αναλύεται ως 
εξής: 

 
Λειτουργία 
διοίκησης Λειτουργία διάθεσης 

Κόστος 
παρασχεθεισών 
υπηρεσιών 

31 ∆εκεµβρίου 2011  Πωλήσεις Marketing  

Μισθοί, εργοδοτικές εισφορές  

και άλλα έξοδα προσωπικού 
331.521,08 521.701,49 85.243,61 1.118.079,25 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 13.865,71 3.570,31 1.470,10 26.831,37 

Αµοιβές τρίτων 50.628,11 12.794,06 139,86 22.372,68 

Παροχές και έξοδα τρίτων 77.232,28 61.967,06 12.640,58 298.265,10 

Φόροι και δασµοί 14.974,77 47.222,75 622,62 6.391,86 
Προβλέψεις αποζηµιώσεως 
προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπά έξοδα 83.986,99 133.692,34 75.505,45 79.407,65 

     

Προβλέψεις για έκτακτα έξοδα 9.537,72 44.187,29 1.395,76 11.992,22 

 581.746,67 825.135,30 177.017,99 1.563.340,13 

Αποσβέσεις 17.996,90 8.406,49 435,26 124.132,44 

Σύνολο 599.743,57 833.541,79 177.453,25 1.687.472,57 

 
Λειτουργία 
διοίκησης Λειτουργία ∆ιάθεσης 

Κόστος 
παρασχεθεισών 

υπηρεσιών 

31 ∆εκεµβρίου 2010  Πωλήσεις Marketing  

Μισθοί, εργοδοτικές εισφορές  
336.525,44 591.877,81 92.039,39 1.237.856,01 

και άλλα έξοδα προσωπικού     

Λοιπά έξοδα προσωπικού 67.515,77 46.743,67 3.087,80 23.149,16 

Αµοιβές τρίτων 11.548,95 151.543,46 11.409,38 34.488,30 

Παροχές και έξοδα τρίτων 92.999,38 56.388,32 9.740,42 349.373,01 

Φόροι και δασµοί 13.207,14 79.751,39 9.777,72 6.922,08 
Προβλέψεις αποζηµιώσεως 
προσωπικού 594,00 475,20 0,00 118,80 

Λοιπά έξοδα 70.802,04 194.070,14 107.519,75 79.684,32 

 593.192,71 1.120.850,00 233.574,45 1.731.591,69 

Αποσβέσεις 22.585,22 11.829,99 2.995,04 191.797,30 

Σύνολο 615.777,93 1.132.679,99 236.569,49 1.923.388,98 
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7. Εργαζόµενοι στην Εταιρεία και Κόστος Μισθοδοσίας 
 
Ο αριθµός των εργαζόµενων την Εταιρεία κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 2010, και το 
συνολικό κόστος µισθοδοσίας τους, για τις χρήσεις 2011 και 2010, ήταν: 
 

 2011 2010 

Άτοµα 48 48 

Κόστος   

Μισθοί 1.674.049,97 1.854.058,81 

Εργοδοτικές εισφορές 225.821,26 361.228,92 
Προβλέψεις για έξοδο του προσωπικού από την 
υπηρεσία 0,00 1.188,00 

Λοιπά έξοδα 202.411,70 183.507,32 

Σύνολο 2.102.282,93 2.399.983,05 
 
Τα λοιπά έξοδα περιλαµβάνουν έξοδα επιµόρφωσης, έξοδα κυλικείου, και ασφάλιστρα 
προσωπικού. 
 
8. Φόρος εισοδήµατος 
 
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως εξής: 
 

 2011 2010 

   
Κέρδη (ζηµιές), προ φόρων, ως ο λογαριασµός 
αποτελεσµάτων 145.521,32    105.185,28    

   

Φορολογικός συντελεστής 20% 24% 

   

Φόροι εισοδήµατος, βάσει του ονοµαστικού συντελεστή 29.104,26 25.244,47    

Φόρος επί µη φορολογικά εκπεστέων δαπανών 38.266,50 24.512,65    
∆ιαφορά συντελεστή τρέχουσας και αναβαλλόµενης 
φορολογίας 0,00 77,26   

Φόρος που αντιστοιχεί σε διανεµόµενα στο προσωπικό 
κέρδη 0,00 6.360,00 

Φορολογική επιβάρυνση από περαίωση και έκτακτη 
εισφορά 285,00 80.424,51          

Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης 67.655,76 136.618,89    

   

Τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση 81.612,96 137.149,77    

Αναβαλλόµενη  φορολογική επιβάρυνση (ελάφρυνση) (13.957,20) (530,88)          

   

Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης 67.655,76 136.618,89    
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8. Φόρος εισοδήµατος (συνέχεια) 
 
Η δήλωση φόρου εισοδήµατος της Εταιρείας για την κλειόµενη χρήση 2011, δεν έχει ακόµη 
υποβληθεί στις φορολογικές αρχές, αλλά θα υποβληθεί εντός των χρονικών ορίων που 
προδιαγράφονται από τη φορολογική νοµοθεσία.  
 
9.  Ενσώµατα και Ασώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 

Κτίρια & 
κτιριακές 
εγκαταστάσεις 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
γραφειακός 
εξοπλισµός Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης   
 

  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 642.801,17 1.081.699,84 
 

1.414,29 127.994,75 1.853.910,05 

Προσθήκες 2010 0,00 0,00 0,00 520,00 520,00 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 642.801,17 1.081.699,84 1.414,29 128.514,75 1.854.430,05 

Προσθήκες/Μειώσεις 2011 0,00 906,00 (612,07) 0,00 293,93 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 642.801,17 1.082.605,84 802,22 128.514,75 1.854.723,98 

   
 

  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις   
 

  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 154.899,50 971.200,39 
 

519,38 86.784,03 1.213.403,30 

Αποσβέσεις 2010 55.221,47 86.917,18 
282,84 

12.045,40 154.466,89 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 210.120,97 1.058.117,57 802,22 98.829,43 1.367.870,19 

Αποσβέσεις 2011 55.221,57 20.928,65 (0,01) 11.148,49 87.298,70 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 265.342,54 1.079.046,22 802,21 109.977,92 1.455.168,89 

 
   

 
  

Αναπόσβεστη αξία   
 

  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 487.901,67 110.499,45 894,91 41.210,72 640.506,75 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 432.680,20 23.582,27 612,07 29.685,32 486.559,86 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 377.458,63 3.559,62 0,01 18.536,83 399.555,09 

 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν οποιαδήποτε βάρη. 
 
Η εύλογη αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων, κατά τη 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 2011, 
ουσιαστικά ταυτίζεται µε την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας.  
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9.  Ενσώµατα και Ασώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία (συνέχεια) 
 
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  
 

 
Λογισµικά 

προγράµµατα 
Λογισµικά υπό 

ανάπτυξη Σύνολο 

    

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης    

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 667.168,91 65.767,72 732.936,63 

Προσθήκες 2010 5.000,00 29.600,00 34.600,00 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 672.168,91 95.367,72 767.536,63 

Προσθήκες/Μειώσεις 2011 40.000,00 (29.600,00) 10.400,00 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 712.168,91 65.767,72 777.936,63 

    

Συσσωρευµένες αποσβέσεις    

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 534.153,21 0,00 534.153,21 

Αποσβέσεις 2010 74.740,66 0,00 74.740,66 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 608.893,87 0,00 608.893,87 

Αποσβέσεις 2011 58.957,09 0,00 58.957,09 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 667.850,96 0,00 667.850,96 

    

Αναπόσβεστη αξία    

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 133.015,70 65.767,72 198.783,42 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 63.275,04 95.367,72 158.642,76 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 44.317,95 65.767,72 110.085,67 

 
 
Η Εταιρεία έχει επενδύσει κεφάλαια στην έρευνα και ανάπτυξη, και ειδικότερα στην ανάπτυξη του 
λογισµικού παραγωγής των µισθοδοσιών. Η έρευνα αφορά τις προοπτικές επέκτασης σε τρίτες 
χώρες και η ανάπτυξη αφορά εφαρµογές για την εσωτερική αγορά. Μέσω της ανάπτυξης  του 
λογισµικού αυτού η Εταιρεία επιτυγχάνει τη µείωση του κόστους λειτουργίας, αλλά στοχεύει και 
στην επίτευξη εσόδων στις αγορές των τρίτων χωρών. 
 
Τα έξοδα ανάπτυξης κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν όλα τα κατωτέρω κριτήρια ικανοποιούνται: 
 
i. η τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άϋλου περιουσιακού στοιχείου (ούτως ώστε να είναι 

διαθέσιµο προς χρήση) αποδεικνύεται, 
ii. η πρόθεση ολοκλήρωσης του άϋλου περιουσιακού στοιχείου καθώς και η ικανότητα χρήσης 

του υπάρχει, 
iii. η µελλοντική δηµιουργία εσόδων ή η µείωση του κόστους λειτουργίας από τη χρήση του 

άϋλου περιουσιακού στοιχείου είναι σίγουρη, 
iv. οι κατάλληλοι τεχνικοί, οικονοµικοί και λοιποί πόροι για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και 

για τη χρησιµοποίηση του άϋλου περιουσιακού στοιχείου είναι διαθέσιµοι, 
v. η ικανότητα να αποτιµά αξιόπιστα τις αποδοτέες δαπάνες στο άυλο περιουσιακό στοιχείο 

κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του υπάρχει. 
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10. Συµµετοχές 
 
Οι συµµετοχές της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 31 ∆εκεµβρίου 2010 αναλύονται 
ως εξής: 
  

 Έδρα 
Ποσοστό 

συµµετοχής Αξία 
31 ∆εκεµβρίου 2011    
    
Open 24 AE Ελλάδα 99,99% 2.997.798,97 
 
Σύνολο   2.997.798,97 

 
 

   

 

 Έδρα 
Ποσοστό 

συµµετοχής Αξία 
31 ∆εκεµβρίου 2010    
    
Open 24 AE Ελλάδα 99,99% 2.997.798,97 

    
Σύνολο   2.997.798,97 

    
 
11. Αναβαλλόµενη φορολογία 
 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται για όλες τις προσωρινές διαφορές µε βάση τη 
µέθοδο της τελικής υποχρέωσης (liability method). Ο ονοµαστικός συντελεστής που 
χρησιµοποιείται επί των προσωρινών διαφορών προσδιορίστηκε στο 20%, βάσει του χρόνου 
που αναµένεται η µελλοντική ανάκτηση (τακτοποίηση) της λογιστικής αξίας περιουσιακών 
στοιχείων (υποχρεώσεων) που είναι καταχωρηµένα στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης.  
 
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 1 Ιανουαρίου 2010    49.181,71  
Φορολογική ελάφρυνση 2010    608,14  
Επίδραση της µεταβολής των χρησιµοποιούµενων συντελεστών      (77,26) 
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 31 ∆εκεµβρίου 2010    49.712,59  

Φορολογική ελάφρυνση 2011    13.957,20  
Επίδραση της µεταβολής των χρησιµοποιούµενων συντελεστών      0,00 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 31 ∆εκεµβρίου 2011 63.669,79 

 
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης έχει ως εξής: 
 

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 1 Ιανουαρίου 2010    6.237,00  
Αναβαλλόµενος φόρος χρήσης 2010    408,15  
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 31 ∆εκεµβρίου 2010    6.645,15 

Αναβαλλόµενος φόρος χρήσης 2011    (1.465,07)  

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 31 ∆εκεµβρίου 2011 5.180,08 
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12. Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και την 31 
∆εκεµβρίου 2010, αναλύονται ως εξής: 

  2011  2010 
   
Απαιτήσεις κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου 64.543,41 45.536,04 
Προπληρωθέντα έξοδα 9.860,08 17.978,99 
Εγγυήσεις µισθωµάτων  11.532,93 10.773,01 
Λοιποί χρεώστες 37.547,77 53.053,87 

Σύνολο 123.484,19   127.341,91   
 
13. ∆ιαθέσιµα 
 
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 
διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 
 
14. Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 
 
Πιστοδοτικοί κίνδυνοι 
 
Η Εταιρεία έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική, που εφαρµόζει µε συνέπεια. Η έκθεση σε 
πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε η χορηγούµενη 
πίστωση να µην υπερβαίνει το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο.   
 
Η µέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικούς κινδύνους σε περίπτωση που οι 
αντισυµβαλλόµενοι δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ανέρχεται, κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2011, στο ποσό των απαιτήσεων, όπως αυτές απεικονίζονται στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης.  
 
Η ενηλικίωση των απαιτήσεων της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και την 31 
∆εκεµβρίου 2010 αναλύονται ως εξής: 
 

31 ∆εκεµβρίου 2011      

Ποσά (σε €) 0-6 µήνες 6-12 µήνες 1-5 χρόνια  Σύνολο 

Απαιτήσεις από πελάτες 941.330,34 - -  941.330,34 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 47.407,85 64.543,41 11.532,93  123.484,19 

Σύνολο 988.738,19 64.543,41 11.532,93  1.064.814,53 

 
 

31 ∆εκεµβρίου 2010      

Ποσά (σε €) 0-6 µήνες 6-12 µήνες 1-5 χρόνια  Σύνολο 

Απαιτήσεις από πελάτες 942.522,84 - -  942.522,84 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 71.032,86 56.309,05 -  127.341,91 

Σύνολο 1.013.555,70 56.309,05 -  1.069.864,75 
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14. Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία (συνέχεια) 
 
Κίνδυνοι Ρευστότητας  
 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους ρευστότητας επί τη βάση των συναλλαγών µε παροχείς 
υπηρεσιών και λοιπούς πιστωτές στις οποίες υπεισέρχεται σε καθηµερινή βάση. Για την 
αντιµετώπιση των κινδύνων ρευστότητας η Εταιρεία επιδιώκει την διατήρηση επαρκών 
χρηµατικών διαθεσίµων, αλλά και την αντιστοίχηση των εισροών που προέρχονται από 
στοιχεία του ενεργητικού µε τις εκροές που κατευθύνονται προς τους πιστωτές της.  
 
Όλες οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας, που απεικονίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις, µε εξαίρεση τον φόρο εισοδήµατος, είναι πληρωτέες εντός τριών µηνών από τη 
λήξη της χρήσεως.  
 
Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει την ενηλικίωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την 
31 ∆εκεµβρίου 2011 και την 31 ∆εκεµβρίου 2010. 
 

31 ∆εκεµβρίου 2011      

Ποσά (σε €) 0-6 µήνες 6-12 µήνες   Σύνολο 

Υποχρεώσεις σε προµηθευτές 58.223,69 -   58.223,69 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 164.536,22 98.564,74   263.100,96 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 122.744,20 -   122.744,20 

Σύνολο 345.504,11 98.564,74   444.068,85 

 

31 ∆εκεµβρίου 2010      

Ποσά (σε €) 0-6 µήνες 6-12 µήνες   Σύνολο 

Υποχρεώσεις σε προµηθευτές 144.229,75 -   144.229,75 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 221.785,23 -   221.785,23 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 133.264,99 -   133.264,99 

Σύνολο 499.279,97 -   499.279,97 

 
 
Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 ανέρχεται σε           
€ 2.786.360,08. 
 
Κίνδυνοι ∆ιακύµανσης Επιτοκίων 
 
Τα έσοδα και οι λειτουργικές ταµειακές δραστηριότητες της Εταιρίας είναι ανεξάρτητα από τις 
µεταβολές που γίνονται στα χρηµατοοικονοµικά επιτόκια µε δεδοµένο ότι δεν υπάρχει 
τραπεζικός δανεισµός. Κατά συνέπεια η έκθεση της Εταιρίας στο κίνδυνο επιτοκίου αφορά µόνο 
την αποτίµηση των απαιτήσεων από πελάτες και υποχρεώσεων σε προµηθευτές καθώς και τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις λειτουργικές µισθώσεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011. 
Εποµένως µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1%  δεν δύναται να 
επιφέρει σηµαντικές µεταβολές στο αποτέλεσµα της χρήσης καθώς και στα ίδια κεφάλαια. Οι 
αλλαγές στα επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε τις πρόσφατες 
συνθήκες της αγοράς. 
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14. Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία (συνέχεια) 
 
Κίνδυνοι Χρεογράφων 
 
Οι κίνδυνοι χρεογράφων πηγάζουν από την ενδεχόµενη επίδραση επί της εύλογης αξίας των 
χρεογράφων που διατηρούνται σε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο λόγω µεταβολής 
χρηµατιστηριακών δεικτών ή αξίας µεµονωµένων χρεογράφων.  
 
Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η έκθεση σε κινδύνους χρεογράφων είναι περιορισµένη, 
καθώς τα κατεχόµενα χρεόγραφα είναι προϊόντα επενδύσεων χαµηλού κινδύνου. Η Εταιρεία 
δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα για την κάλυψη του σχετικού κινδύνου. 
 
15. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και την 
31 ∆εκεµβρίου 2010, είχαν ως ακολούθως: 
 
  2011  2010 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 62.665,46 79.843,66 
∆εδουλευµένα έξοδα 40.865,84 30.665,84 
Λοιποί πιστωτές 19.212,90 22.755,49 
Σύνολο 122.744,20 133.264,99 

 
16.  Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών 
 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας σε σχέση µε τις δεσµεύσεις καθορισµένων παροχών 
υπολογίσθηκαν αναλογιστικά.  Οι βασικές παραδοχές που υιοθετήθηκαν για τους 
υπολογισµούς ήταν προεξοφλητικό επιτόκιο 5,5%, πληθωρισµός 2% και µέσο ποσοστό 
αύξησης των µισθών 2% ετησίως. 
Τα ποσά τα οποία αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης και στην Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων  και αφορούν τα προγράµµατα καθορισµένων συνταξιοδοτικών παροχών 
έχουν ως εξής: 
 

 2011 2010
   
Υπόλοιπο έναρξης     178.127,00    176.939,00
Επιβάρυνση αποτελεσµάτων  (14.214,00) 1.188,00    

Υπόλοιπο λήξης     163.913,00    178.127,00  
 
17. Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

 Αριθµός µετοχών Αξία Μετοχών 
Την 1 Ιανουαρίου 2010 169.864,00 

 
4.985.508,40 

 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2010 169.864,00 4.985.508,40 

   

Την 31 ∆εκεµβρίου 2011 169.864,00 4.985.508,40 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 4.985.508,40, διαιρούµενο σε 169.864 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 29,35 η κάθε µια.   
 
 
 



Σηµειώσεις επί των Oικονοµικών Kαταστάσεων                                        

29 

 

18. Αποθεµατικά 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία τακτικού 
αποθεµατικού - µε την κατ’ έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετήσιων, µετά από φόρους, 
κερδών - είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού 
κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας µπορεί, όµως, 
να συµψηφισθεί µε συσσωρευµένες ζηµιές. 
 
Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής 
νοµοθεσίας, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων 
εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής τους προς τους µετόχους. 
 
Το αποθεµατικό εύλογης αξίας προκύπτει από την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου σε εύλογη αξία 
κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της κατάστασης οικονοµικής θέσης µετά την αφαίρεση του 
αναβαλλόµενου φόρου.  
 
19. Κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή 
 
Τα κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά αποτελέσµατα της χρήσεως 
που αναλογούν στους κοινούς µετόχους, µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών σε 
κυκλοφορία κατά την περίοδο που καλύπτεται από τις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

 2011 2010
   
Κέρδη (ζηµιές) χρήσης µετά από φόρους     77.865,56   (31.433,61)
Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών     169.864    169.864 

Κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή           0,4584          (0,1851)

 
20. Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα Μέρη 
 
Η Εταιρεία ελέγχεται από την EFG Eurobank Ergasias SA που εδρεύει στην Αθήνα και είναι 
εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών η οποία κατέχει το 100% του µετοχικού της κεφαλαίου. Με 
στοιχεία της 31 ∆εκεµβρίου 2011 η απώτερη µητρική εταιρεία της Τράπεζας Private Financial 
Holdings Limited (PFH) κατέχει µέσω των ελεγχόµενων κατά 100% θυγατρικών της εταιρειών το 
44,7% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Τα δικαιώµατα ψήφου της απώτερης µητρικής 
εταιρείας (δηλαδή της EFG Bank European Financial Group ή της Private Financial Holdings 
Limited αντίστοιχα) κατέχονται άµεσα και/ή έµµεσα από µέλη της οικογένειας Λάτση.  
 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 31 
∆εκεµβρίου 2010 αντίστοιχα, παρατίθενται κατωτέρω: 
 

 2011 2010 

Πωλήσεις προς συγγενείς εταιρείες 1.429.611,63     1.961.719,31  

Αγορές από συγγενείς εταιρείες 470.459,43       598.295,54  

Απαιτήσεις από συγγενείς εταιρείες 12.990,29      114.812,32  

Υποχρεώσεις προς συγγενείς εταιρείες 46.497,66      53.907,42  
 
Τα αποτελέσµατα της χρήσης δεν επιβαρύνθηκαν µε αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Eurobank EFG Business Services AE, εκτός των µισθών και αµοιβών αυτών που 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως διευθυντικά στελέχη. 
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21. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 
 
Οι οικονοµικές δεσµεύσεις που προκύπτουν από τα ελάχιστα πληρωτέα µισθώµατα ακινήτων και 
αυτοκινήτων για λειτουργικές µισθώσεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 2010, παρατίθενται 
κατωτέρω: 
 

 2011 2010 

Βραχυπρόθεσµες δεσµεύσεις 96.838,80 252.198,37 

Μακροπρόθεσµες δεσµεύσεις, 2-5 έτη 18.314,43 23.205,08 

Μακροπρόθεσµες δεσµεύσεις, 6-10 έτη 0,00 0,00 

Σύνολα 115.153,23 275.403,45 

 
Οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2010 δεν έχουν ελεγχθεί από τις 
φορολογικές αρχές µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η Εταιρεία έχει 
σχηµατίσει πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους και έξοδα, µέρος από την οποία αφορά πρόβλεψη 
για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που πιθανόν να καταλογιστούν σε µελλοντικό 
φορολογικό έλεγχο. 
 
Για τη χρήση 2011 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από τους τακτικούς Ορκωτούς 
Ελεγκτές της Εταιρείας σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1159/26.7.2011 που καθορίζει τις λεπτοµέρειες 
χορήγησης του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού 
ελέγχου, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές 
υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 
22. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 
 
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 
31 ∆εκεµβρίου 2011 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά 
από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
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23. Συµψηφισµός των κονδυλίων της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης και 
αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης στις οικονοµικές καταστάσεις  της 31 
∆εκεµβρίου 2010 
 
    ∆ηµοσιευµένα Τροποποιήσεις Αναδιατυπωµένα 

  31.12.2010   

        

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις   486.559,86  486.559,86 

Ασώµατες ακινητοποιήσεις   158.642,76  158.642,76 

Συµµετοχές   2.997.798,97  2.997.798,97 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση   49.712,59 -6.645,15 43.067,44 

Σύνολο παγίου ενεργητικού   3.692.714,18  3.686.069,03 

         

Απαιτήσεις από πελάτες   942.522,84  942.522,84 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις   127.341,91  127.341,91 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία   782.418,92  782.418,92 

∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα   763.798,47  763.798,47 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   2.616.082,14  2.616.082,14 

         

Σύνολο ενεργητικού   6.308.796,32 -6.645,15 6.302.151,17 

         

ΠΑΘΗΤΙΚΟ & Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        

Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών   178.127,00  178.127,00 

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα   70.000,00  70.000,00 

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση  6.645,15 -6.645,15 0,00 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   254.772,15 -6.645,15 248.127,00 

        

Υποχρεώσεις σε  προµηθευτές    144.229,75  144.229,75 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη   221.785,23  221.785,23 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   133.264,99  133.264,99 

Βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις   499.279,97  499.279,97 

        

Σύνολο υποχρεώσεων    754.052,12 -6.645,15 747.406,97 

     

Μετοχικό κεφάλαιο   4.985.508,40  4.985.508,40 

Αποθεµατικά   471.699,24  471.699,24 

Μη διανεµηθέντα κέρδη    97.536,56  97.536,56 

        

Σύνολο Καθαρής Θέσης    5.554.744,20  5.554.744,20 

        

Σύνολο παθητικού & ιδίων κεφαλαίων   6.308.796,32 -6.645,15 6.302.151,17 

 


