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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 
 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο (Δηαίξνπο) ηεο Δηαηξείαο  EUROBANK EFG Υπεξεζίεο Αθηλήησλ A.E 

 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο EUROBANK EFG Υπεξεζίεο Αθηλήησλ A.E, 

πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 

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

πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

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

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο 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 

 

Η 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. Τα 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 αξρψλ θαη κεζφδσλ 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. 

 

 

Γλώκε 

 

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

ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο EUROBANK EFG Υπεξεζίεο Αθηλήησλ A.E θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 

θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Θέκα έκθαζεο 

 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο,  ζηε Σεκείσζε [2.1] ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο επηπηψζεηο ησλ δεκηψλ απνκείσζεο απφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ Διιεληθνχ ρξένπο ζηα επνπηηθά 

θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ, ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπ επάξθεηαο, 

θαζψο θαη ζηηο πθηζηάκελεο αβεβαηφηεηεο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα επεξεάζνπλ ηελ αξρή ηεο 

ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ Οκίινπ.  Σηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ. 

 

Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

 

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

Σπκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 

ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

Αζήλα, 4 Ματνπ 2012 

 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

 

Μάξηνο Χάιηεο 

ΑΜ ΣΟΔΛ 38081 

 

 

 

 

 

ΠξάηζγνπσηεξρανποΚνχπεξο 

Αλψλπκνο Διεγθηηθή Δηαηξεία 

Λ. Κεθηζίαο 268, 152 32 Φαιάλδξη 

Α.Μ. ΣΟΔΛ 113 
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ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

EUROBANK EFG ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΚΗΝΖΣΩΝ Α.Δ.  

ΠΡΟ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ  

ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 1/1-31/12/2011 

 

Κύξηνη Μέηνρνη, 

Η ελ ιφγσ εηαηξηθή ρξήζε είλαη ε εηθνζηή έθηε ζε εηαηξηθή βάζε θαηά ζεηξά θαη πεξηιακβάλεη ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 έσο θαη ηελ 31 ∆εθεµβξίνπ 2011. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο απηήο, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ππήξμαλ ζχκθσλεο µε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία θαη ηνλ ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο, φπσο νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο σο άλσ ρξήζεο, φπσο ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ζπληάρζεθαλ 

ζχκθσλα µε ηα ∆ηεζλή Πξφηππα Φξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

αθνινπζνχκελεο βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο αλαθέξνληαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο Σεκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην ∆ηνηθεηηθφ 

Σπκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 3 Μαίνπ 2012. 

 

αο παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ αθνξνύλ ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο θαηά ηε 

ρξήζε 2011: 

 

Λεηηνπξγηθά θέξδε: Τα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηεο Δηαηξείαο αλήιζαλ ζε € 10.793ρηι. έλαληη € 7.552ρηι. ην 2010 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε 43%. Η αχμεζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ εθηηκήζεηο.  

 

Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ: Η Δηαηξεία θαηά ηε ρξήζε 2011 πξαγκαηνπνίεζε έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ 

€ 21.260ρηι. έλαληη € 16.062ρηι. ην 2010 ζεκεηψλνληαο αχμεζε 32%. Η αχμεζε ησλ εζφδσλ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ εθηηκήζεηο.   

 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα: Η Δηαηξεία θαηά ηε ρξήζε 2011 πξαγκαηνπνίεζε έμνδα ζρεηηθά κε ηηο παξαζρεζείζεο 

ππεξεζίεο € 6.404ρηι. έλαληη € 4.035ρηι. ην 2010 ζεκεηψλνληαο αχμεζε 59%. Τα ινηπά έμνδα αλήιζαλ ζε € 

4.063ρηι. έλαληη € 4.475ρηι. ην 2010 ζεκεηψλνληαο κείσζε -9%.. Η ζπλνιηθή κείσζε ησλ ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ, πξηλ απφ δηάθνξεο πξνβιέςεηο αλέξρεηαη ζε -7%, ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνιηηηθή ηεο Γηνίθεζεο 

γηα ηελ κείσζε αιιά θαη ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο.  

 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα: Τα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2011 αλήιζαλ ζε € 

422ρηι. έλαληη € 129ρηι. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ζεκεηψλνληαο αχμεζε 227%. 

 

Τν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31/12/2011 αλεξρφηαλ ζε 55 άηνκα. 

 

Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνβιέπεη ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ηφζν ζηελ 

Τξάπεδα EFG Eurobank Ergasias αιιά θαη ζε ηξίηνπο, θαη ππφζρεηαη φηη ζα πξάμεη ην θαιχηεξν δπλαηφ γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ. 

Η επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα  

Απφ ηα ηέιε ηνπ 2009, αλαπηχρζεθαλ ζηνπο επελδπηέο αλεζπρίεο γηα κηα Δπξσπατθή θξίζε ρξένπο σο 

απνηέιεζκα ηφζν ηνπ απμαλφκελνπ επηπέδνπ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ρξεψλ, φζν θαη ελφο θχκαηνο ππνβαζκίζεσλ 

ηεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο νξηζκέλσλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ. Οη αλεζπρίεο απηέο εληαηηθνπνηήζεθαλ ζηηο 

αξρέο ηνπ 2010 δπζρεξαίλνληαο γηα κεξηθά θξάηε ηεο επξσδψλεο ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο ηνπο ρσξίο 

εμσηεξηθή ζπλδξνκή. Τα ηξία θξάηε πνπ επεξεάζηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηα αλσηέξσ ήηαλ ε Διιάδα, ε Ιξιαλδία 

θαη ε Πνξηνγαιία.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθή θξίζε ρξένπο, έλα λέν πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο ζπκθσλήζεθε κε ηελ ΔΔ, ηελ 

ΔΚΤ θαη ηηο ρψξεο-κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ζηελ ζπλάληεζε ησλ Υπνπξγψλ (Eurogroup) ησλ ρσξψλ δψλεο ηνπ 

επξψ  ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ 2012. Τν λέν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ ιφγνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο 

ΑΔΠ ζην 116.5% ην 2020. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο είλαη ρακειφηεξνο απφ ηνλ ζηφρν ηνπ 120,0% ηνπ ΑΔΠ γηα 

ην ιφγν δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ πνπ ζπκθσλήζεθε ζην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην ζηηο 26-27 Οθησβξίνπ 2011.  
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Τν λέν δαλεηαθφ πξφγξακκα αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα φζνλ αθνξά ζηε θεξεγγπφηεηα ηεο ρψξαο. 

Απηφ νθείιεηαη φρη κφλν ζηελ βειηίσζε ηνπ ιφγνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ αιιά θαη ζηελ αλακελφκελε 

κείσζε ησλ δαπαλψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηφθσλ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο απφ 

ην 2012 θαη έπεηηα. Τν λέν δαλεηαθφ πξφγξακκα απνηειεί κηα αμηφπηζηε επθαηξία γηα λα απνκαθξπλζεί ην θιίκα 

αβεβαηφηεηαο πνπ πεξηβάιεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 2010 ζε ζρέζε ηφζν κε ηε 

δηαηεξεζηκφηεηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο φζν θαη κε ηελ παξακνλή ηεο ζηελ δψλε ηνπ επξψ.  

Δπηπξφζζεηα, ην Eurogroup επηβεβαίσζε πσο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία έρνπλ εθπιεξσζεί ψζηε ηα θξάηε κέιε λα 

θέξνπλ ζε πέξαο ηηο ζρεηηθέο εζληθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ ππνζηήξημε απφ ην ΔΤΦΣ, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απαξαίηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Eurobank EFG) ζπλέπεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ πξφζθαηε αλαδηάξζξσζε ηνπ 

ειιεληθνχ ρξένπο (PSI). Τν Φεβξνπάξην ηνπ 2012, ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην πηνζέηεζε ην απαξαίηεην λνκηθφ 

πιαίζην ψζηε λα δχλαηαη λα ελεξγνπνηεζεί ε αλαγθαία ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ.  

Η Eurobank EFG, παξά ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ησλ Οκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ (ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην PSI), ζπλερίδεη λα παξαθνινπζεί ζηελά ηηο αλσηέξσ επνηθνδνκεηηθέο 

εμειίμεηο, έρεη αλαιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη εμαθνινπζεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο. Η 

κεηαηφπηζε ησλ ζηφρσλ ηεο Τξάπεδαο πξνο ηελ παξνρή δαλεηζκνχ κε εμαζθαιίζεηο, ηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνρξεκαηνδφηεζεο θαη ηε ζηξνθή ηνπ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο πξνο πην ππνζρφκελεο αγνξέο, ήδε 

πινπνηείηαη. Δπηπιένλ, ν Όκηινο ζπλερίδεη λα κεηψλεη ηηο δαπάλεο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Δληζρχεη επίζεο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ γηα είζπξαμε απαηηήζεσλ, ψζηε λα 

κεγηζηνπνηεζνχλ νη αλαθηήζεηο επηζθαιψλ δαλείσλ, κε αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ φπνπ είλαη απαξαίηεην θαη 

εθαξκφδεη ζπληεξεηηθέο πνιηηηθέο πξνβιέςεσλ. Τέινο, θαη παξά ηελ απαξαίηεηε αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο 

Τξάπεδαο, ν Όκηινο βειηηψλεη ζπλερψο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ 

θαη αλαιακβάλεη ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο αλαθνξηθά κε ηα θεθάιαηα θαη ηε ξεπζηφηεηά ηνπ.  

Καηά ηα ινηπά δελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα ή ηπρφλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο απφ ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 43
α
 παξ. 3 πεξ. β. ηνπ Κ. Ν. 2190/20 ηα νπνία ζα έπξεπε λα πεξηιεθζνχλ ζηελ παξνχζα 

έθζεζε. 

 

 

 

 

Νέα Ισλία,  3 Μαίνπ 2012 

 

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 
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Ηζνινγηζκόο   
 
                 31 Γεθεκβξίνπ 

 εκεηώζεηο 2011 2010 

  €΄000 €΄000 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ    

    

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό    

Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία  5 309 307 

Άπια πάγηα ζηνηρεία  6 4.914 5.049 

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε  7 18 18 

  5.241 5.374 

    

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό    

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  8 3.164 3.132 

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  9 17.411 7.961 

  20.575 11.093 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ   25.816 16.467 

    

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟ    

    

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ    

Μεηνρηθφ θεθάιαην  10 587 587 

Λνηπά απνζεκαηηθά  11 342 342 

Κέξδε εηο λέν   20.917 11.866 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ   21.846 12.795 

    

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγν εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία 

 

14 

 

49 

 

59 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  12 969 1.080 

  1.018 1.139 

    

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο  13 2.094 1.624 

Φφξνο εηζνδήκαηνο  858 909 

  2.952 2.533 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ   3.970 3.672 

    

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ   25.816 16.467 
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Καηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 
 

  Υξήζε πνπ έιεμε 

εκεηώζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 

  2011 2010 

  €΄000 €΄000 

    

Έζνδα από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ 15 21.260 16.062 

Έμνδα ζρεηηθά κε παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο 16 (6.404) (4.035) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα    

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ  17 (2.903) (3.104) 

Λνηπά έμνδα  18 (924) (1.130) 

Απνζβέζεηο  19 (236) (241) 

Λεηηνπξγηθά θέξδε   10.793 7.552 

    

Έζνδα απφ ηφθνπο   422 129 

Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα   - - 

Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (έμνδα) 20 422 129 

    

Κέξδε πξν θόξσλ   11.215 7.681 

    

Φφξνο Δηζνδήκαηνο  21 (2.164) (1.998) 

Καζαξά θέξδε ρξήζεο   9.051 5.683 

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα  - - 

Κέξδε πνπ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα  9.051 5.683 

    

 

  

 

 
Οη παξνχζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζηηο 3 Μαίνπ 2012  

θαη έρνπλ ππνγξαθεί εθ κέξνπο ηνπ, απφ ηνπο θάησζη: 

 

 

Μηραήι  Κνιαθίδεο            Γεκήηξηνο  Αλδξίηζνο                                     Παλαγηψηεο Κπξηαδήο 

 

 

                                                                        

    Πξφεδξνο Γ.Σ.           Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο                                    Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο  
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Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ  
 
  Μεηνρηθό 

θεθάιαην 

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

(Εεκηέο) / 

Κέξδε  

εηο λέν 

ύλνιν 

ηδίσλ 

θεθαιαίσλ εκεηώζεηο 

  €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 

Τπόινηπν 1/1/2010  587 342 6.183 7.112 

      

Καζαξά θέξδε ρξήζεο   - - 5.683 5.683 

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα  - - - - 

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά  11 - - - - 

      

Τπόινηπν 31/12/2010  587 342 11.866 12.795 

      

Τπόινηπν 1/1/2011  587 342 11.866 12.795 

      

Καζαξά θέξδε ρξήζεο   - - 9.051 9.051 

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα  - - - - 

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά  11 - - - - 

      

Τπόινηπν 31/12/2011  587 342 20.917 21.846 
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Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ 
  

 
εκ. Υξήζε πνπ έιεμε  

31 Γεθεκβξίνπ 

  2011 2010 

  €΄000 €΄000 

    

Κέξδε πξν θφξσλ   11.215 7.681 

Προσαρμογές για:    

  Έζνδα απφ ηφθνπο  20 (422) (129) 

 Απνζβέζεηο ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ  19 236 241 

 Γηαγξαθέο παγίσλ       37 - 

 Πξνβιέςεηο 18 78 187 

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξν κεηαβνιώλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο   11.145 7.980 

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ   (110) 58 

Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ   460 45 

Μείον:    

Καηεβιεκέλνη θφξνη   (2.326) (2.639) 

    

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)   9.168 5.444 

    

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Αγνξέο ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ  5 (103) (55) 

Αγνξέο άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ  6 (37) (58) 

Τφθνη εηζπξαρζέληεο   422 129 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από/(ζε) επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)  282 16 

    

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Πιεξσκή δαλείνπ   - - 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από/(ζε)  ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(γ) 

 - - 

    

Καζαξή αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηεο ρξήζεο  

(α) + (β) + (γ) 

  

9.450 

 

5.460 

    

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο  9 7.961 2.501 

    

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο  9 17.411 7.961 
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1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο  
 
Η Δηαηξεία Eurobank EFG Υπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. (“ε Δηαηξεία”) είλαη εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ ζρεηηθέο 

κε αθίλεηα (εθηηκήζεηο, κεζηηεία, δηαρείξηζε αθηλήησλ ηξίησλ) ζηνλ Όκηιν Eurobank EFG Group θαζψο θαη ζε 

ηξίηνπο.  

 

Η Δηαηξεία έρεη ζπζηαζεί θαη είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηε Νέα Ισλία, Διιάδα. Η δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο 

είλαη ε νδφο Σηληφζνγινπ 6, Νέα Ισλία, Διιάδα.   

 

Τν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ηελ 31/12/2011 αλεξρφηαλ ζε 55 άηνκα  (31/12/2010: 57 άηνκα). 

 

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζηηο 3 Μαίνπ 2012. 

 

2 ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ 

Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

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 πιεξνθνξηώλ   

 

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΦΑ) θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ΓΠΦA πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ ην Σπκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΣΓΛΠ). 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ επαλεθηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε. 

 

Η ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα µε ηα ΓΠΦΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ινγηζηηθψλ 

εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο 

ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο.  Οη πεξηνρέο πνπ εκπεξηέρνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ άζθεζεο θξίζεο ή 

πνιππινθφηεηαο, ή φπνπ νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, παξνπζηάδνληαη ζηε Σεκείσζε 4. 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 παξνπζηάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, ηελ θαηάζηαζε 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξείαο κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο θαη κηθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.   Η εηαηξεία έρεη σο θχξην πειάηε ηελ κεηξηθή ηεο εηαηξεία ε νπνία ππέζηεη ζεκαληηθέο 

δεκηέο απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο  ζην  ζην πξνγξακκα εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (PSI) θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζηελ θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα.  Η Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ εθηηκά φηη ε  αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ Οκίινπ 

ζα επηηεπρζεί κέζα ζην ρξνλνδηάγξακκα πνπ έρεη ζπκθσλεζεί θαη ν Όκηινο θαη θαηα ζπλέπεία ε Δηαηξεία ζα 

ζπλερίζνπλ απξφζθνπηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. 

Σπγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά 

γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Η εθηίκεζε ηεο 

Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 
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Σξνπνπνηήζεηο, λέα πξόηππα θαη δηεξκελείεο πνπ ηζρύνπλ γηα ην 2011.    

         

ΓΛΠ 24 (Τξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ»      

        

Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα 

κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. 

Σπγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη 

απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηε γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο 

φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.

             

ΓΛΠ 32 (Τξνπνπνίεζε) «Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε»     

        

Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη λα 

ηαμηλνκεζνχλ. Σπγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ 

απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα 

δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο 

κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Η ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε 

δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.     

        

ΔΓΓΠΦΑ 19 «Γηαγξαθή Φξεκαηννηθνλνκηθψλ Υπνρξεψζεσλ κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο»   

           

Η Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο 

ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ππνρξέσζε. Η δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία.       

        

ΔΓΓΠΦΑ 14 (Τξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθψλ Σηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ, Διάρηζην Απαηηνχκελν 

Σρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο»        

      

Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε 

ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε 

απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη 

ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Η δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ 

Δηαηξεία.           

  

Τξνπνπνηήζεηο ζε άιια πξφηππα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ γηα ην 2010 νη νπνίεο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο.          

   

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

            

ΓΛΠ 1, Τξνπνπνίεζε - Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2012, δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ)          

   

ΓΛΠ 12, Τξνπνπνίεζε-Φφξνη Δηζνδήκαηνο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012, δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

ΔΔ)             

ΓΛΠ 19, Τξνπνπνίεζε - Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013, δελ έρεη πηνζεηεζεί 

απφ ηελ ΔΔ)           

  

ΓΛΠ 27, Τξνπνπνίεζε - Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013, δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ)          

   

ΓΛΠ 28, Τξνπνπνίεζε - Δπελδχζεηο ζε Σπγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2013, δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ)        
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ΓΛΠ 32, Τξνπνπνίεζε - Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014, δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ)          

   

ΓΠΦΑ 7, Τξνπνπνίεζε - Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013, δελ 

έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ)         

    

ΓΠΦΑ 7, Τξνπνπνίεζε - Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο - Μεηαβηβάζεηο Φξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Πεξηνπζηαθψλ Σηνηρείσλ (ζε ηζρχ απφ ηε 1 Ιαλνπαξίνπ 2012)      

       

ΓΠΦΑ 9, Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015, δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ)

             

ΓΠΦΑ 9 θαη ΓΠΦΑ 7, Τξνπνπνίεζε - Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα θαη Φξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: 

Γλσζηνπνηήζεηο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015, δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ)   

          

ΓΠΦΑ 10, Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013, δελ έρεη πηνζεηεζεί 

απφ ηελ ΔΔ)           

  

ΓΠΦΑ 11, Απφ Kνηλνχ Σπκθσλίεο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013, δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ) 

            

ΓΠΦΑ 12, Γλσζηνπνίεζε Σπκκεηνρήο ζε άιιεο Οηθνλνκηθέο Οληφηεηεο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013, 

δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ)         

    

ΓΠΦΑ 13, Δπηκέηξεζε Δχινγεο Αμίαο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013, δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ)

             

Τν ΓΠΦΑ 9-Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηειεί κέξνο ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ λα αληηθαηαζηαζεί ην ΓΛΠ 39 Φξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ε νπνία δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί θαη σο 

εθ ηνχηνπ δελ είλαη πξαθηηθφ λα πνζνηηθνπνηεζεί ε επίδξαζή ηνπ.  

 

Η εθαξκνγή ησλ ππνινίπσλ πξναλαθεξζέλησλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αξρηθήο εθαξκνγήο. 

 

2.2 Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο  

 

(α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο 

 

Σηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο απνηηκψληαη ζην λφκηζκα ηνπ 

πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία (ην «ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). Οη 

εηήζηεο 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. Σπλαιιαγκαηηθά 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. 

2.3 Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 

 
Όια ηα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζε ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ 

ζπζζσξεπµέλεο απνζβέζεηο. Τν ηζηνξηθφ θφζηνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ 

απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. 

 

Οη κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο 

μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ είλαη πηζαλφ φηη ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία 
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θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.  Τν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 

Οη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ππνινγίδνληαη µε βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο 

απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβιεπφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο σο αθνινχζσο: 

 Βειηηψζεηο επί αθηλήησλ ηξίησλ 8 έηε, ζχκθσλα κε ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ ή ηεο 

σθέιηκεο  δσήο εάλ κηθξφηεξε 

 Λνηπά έπηπια θαη εμνπιηζκφο  1 – 4 έηε 

 

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

πξνζαξκφδνληαη αλάινγα, ηνπιάρηζηνλ ζην ηέινο θάζε ρξήζεο.  

 

 

Η ινγηζηηθή αμία ελφο πάγηνπ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη ζηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ,  φηαλ ε ινγηζηηθή ηνπ αμία 

ππεξβαίλεη ηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία ηνπ.  

 

Τν θέξδνο ή δεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε ελφο παγίνπ πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηελ πψιεζε θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ παγίνπ θαη θαηαρσξείηαη ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.  

 

2.4 Άπια πάγηα ζηνηρεία 

 
(α) Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα  

 

Κφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπληήξεζε πθηζηάκελσλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα 

φηαλ πξνθχπηνπλ. Κφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε αλαγλσξίζηκσλ θαη κνλαδηθψλ ινγηζκηθψλ 

πξνγξακκάησλ 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 ηε ζηαζεξή κέζνδν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβιεπφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο 1 – 4 έηε. 

 

 

(β) Λνηπά άπια πάγηα ζηνηρεία – Σπκβάζεηο κε πειάηεο 

 

Λνηπά άπια πάγηα ζηνηρεία είλαη άπια ζηνηρεία πνπ είλαη δηαρσξηζκέλα ή πξνθχπηνπλ απφ ζπκβαηηθά ή άιια 

λνκηθά δηθαηψκαηα θαη απνζβέλνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβιεπφκελεο σθέιηκεο 

δσήο ηνπο (πελήληα ρξφληα). Τα ινηπά άπια πάγηα ζηνηρεία αθνξνχλ ζε ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ 

κε αθίλεηα (εθηηκήζεηο, κεζηηεία) πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία κε ηε κεηαβίβαζε ησλ θιάδσλ εθηηκήζεσλ 

θαη κεζηηείαο απφ ηελ Eurobank Properties Α.Δ.Δ.Α.Π. ηελ 1 Γεθεκβξίνπ 2004.  

 

 

2.5 Μηζζώζεηο 

 
Πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο  ε Δηαηξεία είλαη κηζζσηήο 

 

Λεηηνπξγηθή κίζζσζε – κηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ 

ηνλ εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  Οη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο 

κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο, κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Γελ ππήξραλ 

νπζηψδεηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

2.6 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
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Τα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί.  Η δεκηά απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη θαηά ην πνζφ πνπ ε 

ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ.  

 

 

Γελ ππήξραλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή, νχηε ππήξραλ ελδείμεηο πσο θάπνην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ππνθείκελν ζε απφζβεζε έρεη απνκεησζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

2.7 Δπελδύζεηο 

 

Η Δηαηξεία ηαμηλνκεί ηηο επελδχζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Τα δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία είλαη µε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ είηε 

έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία είηε δελ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ ζε εχινγε αμία κέζσ θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ, σο δάλεηα θαη απαηηήζεηο ή σο επελδχζεηο 

δηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε ηνπο. Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηφο εάλ ε 

Γηνίθεζε ζθνπεχεη λα πσιήζεη ηελ επέλδπζε κέζα ζε 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

 

Οη αγνξέο θαη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζπλαιιαγήο, δειαδή ηελ 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, θαη 

αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία πιένλ ησλ εμφδσλ ζπλαιιαγήο. Τα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ, παχνπλ λα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα δηθαηψκαηα είζπξαμεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπο ιήμνπλ ή φηαλ 

ε Δηαηξεία έρεη νπζηαζηηθά κεηαβηβάζεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία ηνπο. 

 

Τα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε παξνπζηάδνληαη κεηαγελέζηεξα ζε εχινγε αμία. Με 

πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκίεο απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ηαμηλνκνχληαη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαηαρσξνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Όηαλ νη επελδχζεηο νη νπνίεο έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί σο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε πνπιεζνχλ ή ππνζηνχλ απνκείσζε, νη ζπζζσξεπκέλεο πξνζαξκνγέο 

ζηελ εχινγε αμία κεηαθέξνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ σο θέξδε θαη δεκηέο απφ επελδχζεηο.  

 

Η εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ηξέρνπζεο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο πξνζθνξάο. Η εχινγε αμία ησλ µε εηζεγκέλσλ ηίηισλ, θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε αγνξά δελ είλαη ελεξγή, πξνζδηνξίδεηαη µε ηερληθέο απνηίκεζεο. 

Απηέο νη ηερληθέο, πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε, ηελ 

αλαθνξά ζηε ηξέρνπζα ηηκή ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη, θαη ηηο κεζφδνπο 

πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνζαξκνζκέλσλ ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηνπ 

εθδφηε.  

 

Η Δηαηξεία, ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, εμεηάδεη θαηά πφζν ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ έρνπλ 

ππνζηεί απνκείσζε. Σε πεξίπησζε φπνπ ηα ρξεφγξαθα έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ππάξρεη 

ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ζηελ εχινγε αμία ηνπο θάησ απφ ην θφζηνο, απηή ιακβάλεηαη ππφςε γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί εάλ ηα ρξεφγξαθα απηά έρνπλ απνκεησζεί.  

 

Δάλ ππάξρεη ηέηνηα έλδεημε γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ε ζσξεπκέλε δεκηά, ε 

νπνία ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη ηεο ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο, κείνλ φπνηα 

δεκηά απνκείσζεο, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί ζην παξειζφλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, αθαηξείηαη απφ 

ηελ θαζαξή ζέζε θαη αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Η δεκηά απνκείσζεο φζνλ αθνξά ηνπο 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζζεί ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ δελ αληηζηξέθεηαη. 

2.8 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

 

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο µε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, εθηφο εάλ ην απνηέιεζκα ηεο πξνεμφθιεζεο δελ 

είλαη ζεκαληηθφ, κεησκέλν κε ηπρφλ πξφβιεςε απνκείσζεο. Η πξφβιεςε απνκείσζεο γηα ηηο εκπνξηθέο 

απαηηήζεηο δεκηνπξγείηαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια 

ηα πνζά ησλ απαηηήζεσλ κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο.   
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Τν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθιεκέλε κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην, θαη θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

2.9 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 

Τα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα κεηξεηψλ πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο φςεσο, θαη άιιεο 

βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ θηλδχλνπ κε εκεξνκελίεο ιήμεο ηξηψλ ή 

ιηγφηεξσλ κελψλ. 

2.10 Μεηνρηθό θεθάιαην  

 
Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαρσξνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Τα έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη, θαζαξά 

απφ θφξνπο, αθαηξεηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα σο κείσζε ηνπ πξντφληνο έθδνζεο. 

2.11 Σξαπεδηθά δάλεηα 

 
Οη ππνρξεψζεηο απφ δάλεηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, πιένλ ηα έμνδα ζπλαιιαγήο. 

Μεηαγελέζηεξα νη ππνρξεψζεηο απφ δάλεηα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο: ηπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

αξρηθά θαζαξψλ πνζψλ πνπ εηζπξάρζεθαλ θαη ηεο αμίαο θαηά ηελ ιήμε ηνπ δαλεηζκνχ θαηαρσξνχληαη ζηνλ 

ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ µε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

Καηά ην ηέινο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ε Δηαηξεία δελ είρε δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο.  

2.12 Φνξνινγία  

 
Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ πνπ ηζρχεη ή/θαη πνπ θαηά βάζε ηζρχεη 

ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

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 νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ 

θέξδνπο, θαη ινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ κε βάζε ηνλ ηζνινγηζκφ. Ψζηφζν, ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ δελ αλαγλσξίδνληαη ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζσξηλή δηαθνξά πξνθχπηεη απφ 

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

παζεηηθνχ ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ζπλαιιαγή δελ επεξεάδεηαη ην θνξνινγεηέν ή ην ινγηζηηθφ θέξδνο.  

 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο θαζνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη λφκνπο) πνπ 

είραλ ηεζεί ζε ηζρχ ή είραλ νπζησδψο 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. 

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ βαζκφ φπνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξρνπλ 

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

αλαθηεζνχλ. 

2.13 Παξνρέο ζην Πξνζσπηθό  

 
(i) πληαμηνδνηηθέο ππνρξεώζεηο 

 

Η Δηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ ζχκθσλα κε ηα νπνία 

θαηαβάιιεη ζηαζεξέο εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία. Η Δηαηξεία δελ έρεη άιιεο ππνρξεψζεηο γηα πιεξσκέο 

ζπληάμεσλ πέξαλ ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιιεη.  
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Οη εηζθνξέο ηεο Δηαηξείαο ζηα πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, αλαγλσξίδνληαη σο 

παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνξνχλ. 

 

(ii) Απνδεκηώζεηο απνρώξεζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

 

Σχκθσλα κε ην ειιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, φηαλ νη ππάιιεινη παξακέλνπλ ζηελ ππεξεζία κέρξη ηε ζπλήζε ειηθία 

ζπληαμηνδφηεζεο, δηθαηνχληαη εθάπαμ απνδεκίσζεο ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο θαη 

ηηο απνιαβέο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο. Έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε γηα ηελ αλαινγηζηηθή αμία 

ηεο εθάπαμ απνδεκίσζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πξνβιεπφκελεο πηζησηηθήο κνλάδαο. Σχκθσλα κε ηε 

κέζνδν απηή, ην θφζηνο γηα απνδεκηψζεηο απνρψξεζεο αλαγλσξίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ, ζχκθσλα κε αλαινγηζηηθέο απνηηκήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν. Η ππνρξέσζε ηεο απνδεκίσζεο απνρψξεζεο ππνινγίδεηαη σο ε παξνχζα αμία 

ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εθξνψλ, ρξεζηκνπνηψληαο επηηφθηα θξαηηθψλ νκνιφγσλ, κε φξνπο 

ιήμεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο. Αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνδεκίσζεο απνρψξεζεο αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ 

ηεο ρξήζεο. 

 

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

πξνζσπηθνχ πξν ηεο θαλνληθήο ζπληαμηνδφηεζεο, βάζεη ησλ φξσλ πξνεγνπκέλσλ πξνγξακκάησλ εζεινπζίαο 

εμφδνπ. Η Δηαηξεία αλαγλσξίδεη απνδεκηψζεηο απνρψξεζεο, φηαλ έρεη ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο είηε βάζεη 

ιεπηνκεξνχο επίζεκνπ ζρεδίνπ πνπ αλαθνηλψλεηαη θαη δελ κπνξεί λα απνζπξζεί, είηε σο απνηέιεζκα ακνηβαίσο 

ζπκθσλεζέλησλ φξσλ απνρψξεζεο. Οη θαηαβιεηέεο κεηά ηελ πάξνδν ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. 

 

(iii) Παξνρέο γηα ζπκκεηνρή ζηα θέξδε (βαζηζκέλεο ζηελ απόδνζε ησλ ππαιιήισλ) 

 

Η Γηνίθεζε αληακείβεη κε κεηξεηά (bonus) ππαιιήινπο κε πςειή απφδνζε. Η δηαλνκή θεξδψλ ζηνπο 

ππαιιήινπο εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε πνπ 

εγθξίλεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. 

2.14 Πξνβιέςεηο 

 
Οη πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ έθβαζε δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη κία 

παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, φηαλ είλαη πηζαλφλ φηη 

ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη  φηαλ ε αμία ηεο κπνξεί λα εθηηκεζεί 

αμηφπηζηα. 

 

Σηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη έλαο αξηζκφο παξφκνησλ δεζκεχζεσλ, ε πηζαλφηεηα φηη ζα απαηηεζεί εθξνή 

πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαζνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ δεζκεχζεσλ. Μία 

πξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη αθφκα θαη εάλ ε πηζαλφηεηα εθξνήο πφξσλ ζρεηηθά κε θάπνηα απφ ηηο δεζκεχζεηο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία δεζκεχζεσλ είλαη κηθξή.   

 

Οη πξνβιέςεηο απνηηκψληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ζηελ παξνχζα αμία ησλ εμφδσλ πνπ 

ζχκθσλα κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ζα απαηηεζνχλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο παξνχζαο 

δέζκεπζεο. Τν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο 

ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε δέζκεπζε.     

 

2.15 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

 
Τα έζνδα πεξηιακβάλνπλ έζνδα απφ δηαρείξηζε αθηλήησλ, παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, εθηηκήζεσλ θαη 

κεζηηείαο.  

 

Τα έζνδα απφ δηαρείξηζε αθηλήησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ (εθηηκήζεηο, κεζηηείεο θιπ) αλαγλσξίδνληαη ζε κηθηή 

βάζε ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο. Σηελ πεξίπησζε εθείλε, φπνπ ε Δηαηξεία ελεξγεί σο κεζάδσλ, ε 

πξνκήζεηα θαη φρη ην κηθηφ έζνδν ινγίδεηαη σο έζνδν. 
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2.16 Γηαλνκή κεξηζκάησλ  

 

Η δηαλνκή κεξηζκάησλ θνηλψλ κεηνρψλ αλαγλσξίδεηαη αθαηξεηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο, φηαλ 

εγθξηζεί απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. 

2.17 Έμνδα από Σόθνπο  

 

Τα έμνδα απφ ηφθνπο δαλεηζκνχ αλαγλσξίδνληαη ζηα «Φξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα» ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

Η κέζνδνο ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ είλαη κία κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ απνζβεζκέλνπ θφζηνπο ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαη επηκεξηζκνχ ησλ εζφδσλ ή εμφδσλ 

απφ ηφθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ. Τν πξαγκαηηθφ επηηφθην είλαη εθείλν ην επηηφθην πνπ 

πξνεμνθιεί κε αθξίβεηα κειινληηθέο θαηαβνιέο ηνηο κεηξεηνίο ή εηζπξάμεηο γηα ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο 

δσήο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ή, φηαλ απαηηείηαη, γηα ζπληνκφηεξν δηάζηεκα, ζηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία 

ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηηο ππνρξέσζεο.  

 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα ππνινγίδεη ηηο ηακηαθέο ξνέο 

ιακβάλνληαο ππφςε φινπο ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ δηέπνπλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν (γηα παξάδεηγκα, 

πξνπιεξσκέο) αιιά δελ ζα ιακβάλεη ππφςε κειινληηθέο πηζησηηθέο δεκίεο. Σηνλ ππνινγηζκφ πεξηιακβάλνληαη 

φιεο νη ακνηβέο θαη νη κνλάδεο πνπ θαηαβιήζεθαλ ή ειήθζεζαλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ηα θφζηε ζπλαιιαγήο θαη θάζε επαχμεζε ή έθπησζε.  

2.18 πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

 
Τα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζπκςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ πνζφ παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ ηζνινγηζκφ, κφλν φηαλ ππάξρεη λνκηθφ δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ησλ πνζψλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ, θαη 

παξάιιεια ππάξρεη ε πξφζεζε λα γίλεη ν δηαθαλνληζκφο ζε θαζαξή βάζε, ή ε ξεπζηνπνίεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαη ν δηαθαλνληζκφο ηεο ππνρξέσζεο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηαπηφρξνλα. 

 

2.19 πγθξηηηθά ηνηρεία 

Όπνπ απαηηείηαη έρνπλ πξνζαξκνζηεί ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλνχλ κε ηελ παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 

3 Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ  

3.1  Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ  

 
Η Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε αξθεηνχο ρξεµαηννηθνλνµηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν αγνξάο (θίλδπλνο ηηκψλ θαη 

θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη ζρεηίδνληαη κε ηα παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: εκπνξηθέο απαηηήζεηο, 

ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο θαη δαλεηζκφο. Οη ινγηζηηθέο αξρέο 

ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πεξηγξάθνληαη ζηε Σεκείσζε 2. 

 

Η δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, βαζηδφκελε ζηηο ζπκβνπιέο ησλ Τκεκάησλ 

Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ θαη Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο, EFG Eurobank Ergasias A.E. Η 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ φπσο 

ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ηε ρξήζε παξαγψγσλ θαη κε-

παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ πνιηηηθή επέλδπζεο πιενλάδνπζαο ξεπζηφηεηαο. 

 

α) Κίλδπλνο αγνξάο 

 

(i) Σπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 
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Η Δηαηξεία ιεηηνπξγεί ζε έλα θαη κφλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (Διιάδα) θαη δελ είλαη ζεκαληηθά εθηεζεηκέλε ζε 

θηλδχλνπο απφ μέλν λφκηζκα ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα.  

 

(ii) Κίλδπλνο ηηκψλ 

Η Δηαηξεία δελ είλαη ζεκαληηθά εθηεζεηκέλε ζε θίλδπλν ηηκψλ, αθνχ ηα Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 

πξνο πψιεζε δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά. 

 

(iii) Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ  

 

Η έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν απφ δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα είλαη πεξηνξηζκέλε δηφηη πξνέξρεηαη απφ 

θαηαζέζεηο φςεσο. 

  

β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

 

Η Δηαηξεία έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλαθνξηθά κε ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη απφ 

παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηε κεηξηθή ηεο εηαηξεία. Ψζηφζν, δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο δεκηέο, αθνχ νη 

ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο πεξηνξίδνληαη κφλν κε ηελ κεηξηθή Δηαηξεία.  

 

Οη απαηηήζεηο απφ ηξίηνπο πειάηεο αλέξρνληαη ζε € 256ρηι. (2010: € 543ρηι.) ζηηο νπνίεο νη πξνβιέςεηο 

επηζθάιεηαο αθνξνχλ πνζφ  € 96ρηι. (2010: € 142ρηι.) θαη δελ ππάξρνπλ άιιεο ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο. 

 

γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

 

Σπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ζπλεπάγεηαη επαξθή ηακεηαθά ππφινηπα, δπλαηφηεηα άληιεζεο 

θεθαιαίσλ κέζσ ελφο επαξθνχο χςνπο δεζκεπκέλσλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη δπλαηφηεηα θιεηζίκαηνο 

αλνηθηψλ ζέζεσλ αγνξάο. Λφγσ ηεο δπλακηθήο θχζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε Γηνίθεζε ηεο 

Δηαηξείαο ζηνρεχεη λα δηαηεξήζεη ειαζηηθφηεηα ζηελ άληιεζε θεθαιαίσλ δηαηεξψληαο επαξθέο χςνο 

δεζκεπκέλσλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ. Η Γηνίθεζε πηζηεχεη φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζεκαληηθά εθηεζεηκέλε ζε 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, εθφζνλ αλακέλεη φηη ε επηρείξεζε ζα ζπλερίζεη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο εηζξνέο θαη ε 

Δηαηξεία ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθαιίζεη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, επηπιένλ πηζησηηθά φξηα απφ ηε κεηξηθή 

εηαηξεία ηεο. 

 

Η ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζείηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε κε ηηο ιήμεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ: 

 

 

 Έηνο πνπ έιεμε ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 2011 2010 

   

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο   

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ( ιήμε εληφο ελφο έηνπο) 2.094 1.624 

Τξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ( ιήμε εληφο ελφο έηνπο) 858 909 

 2.952 2.533 

3.2 Γηαρείξηζε θεθαιαηνπρηθνύ θηλδύλνπ 

 

Ο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα 

ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηηο απνδφζεηο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη  ηα νθέιε ησλ ινηπψλ 

κεξψλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξεία, λα δηαηεξεί κία βέιηηζηε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε. 

 

Γηα ηελ δηαηήξεζε ή κεηαβνιή ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, ε Δηαηξεία κπνξεί λα κεηαβάιιεη ην δηαλεκφκελν 

κέξηζκα πξνο ηνπο κεηφρνπο, λα επηζηξέςεη θεθάιαηα ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ή λα πξνβεί ζε 

πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
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3.3 Δπινγεο αμίεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ 

 
H εχινγε αμία είλαη ην πνζφ γηα ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα µπνξνχζε λα αληαιιαρζεί ή µηα 

ππνρξέσζε λα εμνθιεζεί, µεηαμχ ελεµεξσµέλσλ θαη πξφζπµσλ µεξψλ ζε µηα ζπλαιιαγή θαζαξά εµπνξηθήο 

βάζεο. Η ηηµή αγνξάο, φπνπ ππάξρεη µηα ελεξγή αγνξά (φπσο έλα αλαγλσξηζµέλν ρξεµαηηζηήξην), είλαη ε 

θαιχηεξε έλδεημε ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ρξεµαηννηθνλνµηθνχ µέζνπ. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ 

ελδεηθηηθέο ηηκέο αγνξάο, ε εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ 

ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξνχζα αμία ή άιιεο κεζφδνπο απνηίκεζεο φπνπ φιεο νη ζεκαληηθέο 

κεηαβιεηέο είλαη παξαηεξήζηκεο ζηελ αγνξά.                                                                                                  

 

Οη αμίεο πνπ πξνθχπηνπλ ρξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο κεζφδνπο, επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηο παξαδνρέο ζε 

ζρέζε κε ηα πνζά θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ πξνεμφθιεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ 

πξνζεγγίδνπλ ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

    

α.  ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δηαθξαηνχκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, παξάγσγα θαη άιιεο 

ζπλαιιαγέο πνπ έγηλαλ γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, θαζψο θαη έληνθα γξακκάηηα, επελδπηηθνί ηίηινη δηαζέζηκνη 

πξνο πψιεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία 

ηνπο κέζσ ηνπ ιoγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κε αλαθνξά ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο 

ηηκέο, φπνπ απηέο είλαη δηαζέζηκεο. Αλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο, ηφηε νη εχινγεο αμίεο 

ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο.                                                                                               

   

β. φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην ηέινο θάζε 

ρξήζεο ζε έλα απφ ηα ηξία επίπεδα ηεξαξρίαο εχινγεο αμίαο αλάινγα κε ην αλ ε απνηίκεζή ηνπο βαζίδεηαη ζε 

παξαηεξήζηκα ή κε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο.                                                                                           

   

Δπίπεδν 1 - Φξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ζε ελεξγέο αγνξέο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κε ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. 

Οη ηηκέο απηέο πξέπεη λα είλαη άκεζα θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα δηαζέζηκεο απφ θάπνην ρξεκαηηζηήξην ή 

ελεξγφ δείθηε/αγνξά θαη λα αληηπξνζσπεχνπλ πξαγκαηηθέο θαη ζπρλέο ζπλαιιαγέο ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. 

Απηφ ην επίπεδν πεξηιακβάλεη εηζεγκέλεο κεηνρέο, ρξεσζηηθνχο ηίηινπο θαη δηαπξαγκαηεχζηκα παξάγσγα.         

                                                                                         

Δπίπεδν 2 - Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο πνπ φια ηα 

ζεκαληηθφηεξα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ παξαηεξήζηκεο ηηκέο. Απηφ ην επίπεδν πεξηιακβάλεη 

εμσρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα θαη ζχλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ.             

                                                                                     

 

Δπίπεδν 3 - Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο κε ζεκαληηθά 

δεδνκέλα πξνεξρφκελα απφ κε παξαηεξήζηκεο ηηκέο.                                                                                                  

Η Δηαηξία δελ έρεη ζεµαληηθή έθζεζε ζε δηαθπµάλζεηο ζηελ εχινγε αμία θαη ε ινγηζηηθή αμία ησλ 

ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ είλαη νπζηαζηηθά ηζνδχλαµε µε ηηο εχινγεο ηνπο 

αμίεο, εθηφο φπνπ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.           

4 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο  

 
Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε άιινπο 

παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, 

αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

 

 

4.1 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο  

 
Η Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Οη 

εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο 

ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηελ επφκελε νηθνλνκηθή πεξίνδν έρνπλ σο 

εμήο: 
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Φφξνο εηζνδήκαηνο : Απαηηνχληαη εθηηκήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Η 

Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο απφ αλακελφκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη εθηηκήζεσλ θαηά πφζν ζα 

πξνθχςνπλ επηπξφζζεηνη θφξνη.  Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζκα απηψλ ησλ ζεκάησλ δηαθέξεη απφ ηα 

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

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία γίλεηαη απηφο ν πξνζδηνξηζκφο. Ο θφξνο 

εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ επίδξαζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12. 

 

 

5 Δλζώκαηα Πάγηα ζηνηρεία  

 

 

Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θξίλεη φηη ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία 

ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οηθόπεδα, θηίξηα & 

βειηηώζεηο επί 

αθηλήησλ ηξίησλ 

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

ύλνιν 

Κόζηνο     

Υπφινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 252 297 549 

Πξνζζήθεο  30 25 55 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 282 322 604 

    

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο     

Υπφινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 60 168 228 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 23 46 69 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 83 214 297 

    

Αλαπόζβεζηε αμία ζηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 199 108 307 

    

Κόζηνο     

Υπφινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 282 322 604 

Πξνζζήθεο  84 19 103 

Γηαγξαθέο (34) (35) (69) 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 332 306 638 

    

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο     

Υπφινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 83 214 297 

Γηαγξαθέο (5) (27) (32) 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 23 41 64 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 101 228 329 

    

Αλαπόζβεζηε αμία ζηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 231 78 309 
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6 Άπια Πάγηα ζηνηρεία  

 

 
Τα ινηπά αζψκαηα ζηνηρεία αθνξνχλ ζε ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ζρεηηθέο κε αθίλεηα πνπ απνθηήζεθαλ 

απφ ηελ Δηαηξεία θαηά ηελ αγνξά ησλ θιάδσλ εθηηκήζεσλ θαη κεζηηείαο απφ ηελ Eurobank Properties 

Α.Δ.Δ.Α.Π., ηελ 1
 
Γεθεκβξίνπ 2004. Οη ζπκβάζεηο κε πειάηεο απνζβέλνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνβιεπφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο (πελήληα ρξφληα).  

 

 

Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θξίλεη φηη ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ αζψκαησλ παγίσλ πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία 

ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λνγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα 

Λνηπά άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
ύλνιν 

(πκβάζεηο κε 

πειάηεο) 

   

Κόζηνο     

Υπφινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 361 5.587 5.948 

Πξνζζήθεο  58 - 58 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 419 5.587 6.006 

    

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο     

Υπφινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 216 569 785 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 60 112 172 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2010 276 681 957 

    

Αλαπόζβεζηε αμία ζηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 143 4.906 5.049 

    

Κόζηνο     

Υπφινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 419 5.587 6.006 

Πξνζζήθεο  37 - 37 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 456 5.587 6.043 

    

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο     

Υπφινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 276 681 957 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 60 112 172 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 336 793 1.129 

    

Αλαπόζβεζηε αμία ζηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 120 4.794 4.914 
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7 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε  

Τα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πεξηιακβάλνπλ: 

                       31 Γεθεκβξίνπ 

 2011 2010 

Με εηζεγκέλα αμηφγξαθα:   

Μεηνρέο εηαηξεηψλ εγθαηαζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα: 

PROPINDEX AE  
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8 Πειάηεο θαη Λνηπέο Απαηηήζεηο 

                        31 Γεθεκβξίνπ 

 2011 2010 

   

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο  160 324 

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε (εκείσζε 25) 2.229 2.272 

Απαηηήζεηο δηαρεηξίζεσλ επί αθηλήησλ ηξίησλ 581 378 

Λνηπέο απαηηήζεηο  194 158 

 3.164 3.132 

 

Όιεο νη απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ιήμε εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Ιζνινγηζκνχ. Η 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζεσξεί φηη ε αλαγξαθφκελε αμία ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ πξνζεγγίδεη ηελ 

εχινγε αμία ηνπο. 

 

Η Δηαηξεία εκθάληδε απμεκέλν πηζησηηθφ θίλδπλν πξνεξρφκελν απφ έλα ζεκαληηθφ πειάηε (Όκηινο Eurobank 

EFG), φπνπ ηνπ αλαινγεί πεξηζζφηεξν απφ 10% ηνπ εηζνδήκαηνο. Ψζηφζν, δελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο 

πηζησηηθέο δεκηέο. 

 

9 Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα  

                        31 Γεθεκβξίνπ 

 2011 2010 

   

Τακείν  1 1 

Καηαζέζεηο φςεσο δηαρεηξίζεσλ επί αθηλήησλ ηξίησλ 162 176 

Καηαζέζεηο φςεσο  115 239 

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο 17.133 7.545 

 17.411 7.961 

 
Τα ηξαπεδηθά ππφινηπα δηαηεξνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο ζηελ κεηξηθή Δηαηξεία EFG Eurobank Ergasias Α.Δ..   

 

10 Μεηνρηθό Κεθάιαην  

  

 
Αξηζκόο 

κεηνρώλ 

(ρηι) 

Κνηλέο κεηνρέο 

(αμία) 
ύλνιν 

    

Τπόινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 20 587 587 

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 20 587 587 
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Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο εγθεθξηκέλσλ θνηλψλ κεηνρψλ είλαη 20 ρηιηάδεο (31 Γεθεκβξίνπ 2010 – 20.000) κε 

νλνκαζηηθή αμία €29,35 αλά κεηνρή. Τν κεηνρηθφ θεθάιαην είλαη νινζρεξψο θαηαβιεκέλν.  

 

 

 

Η Δηαηξεία δελ έρεη πξφγξακκα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κεηνρψλ θαη νχηε θάπνηνο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο. 

11 Λνηπά Απνζεκαηηθά  

  
 Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό 

Απνζεκαηηθό βάζεη 

θνξνινγηθώλ λόκσλ 

ύλνιν 

    

Τπόινηπν ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2010 196 146 342 

Μεηαθνξά απφ θέξδε εηο λένλ  - - - 

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 196 146 342 

Μεηαθνξά απφ θέξδε εηο λένλ  - - - 

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 196 146 342 

 

 

Η Δηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Νφκν Πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 2190/1920  λα 

κεηαθέξεη ην 5% ησλ εηήζησλ θαζαξψλ θεξδψλ ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κέρξηο φηνπ ηα ζπζζσξεπκέλα 

απνζεκαηηθά λα ηζνχληαη κε ην 1/3 ηνπ νλνκαζηηθνχ (θνηλνχ) κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Απηφ ην απνζεκαηηθφ δελ 

κπνξεί λα δηαλεκεζεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο εμαηξνπκέλεο ηεο πεξίπησζεο ξεπζηνπνίεζεο. 

 

Η Δηαηξεία έρεη δεκηνπξγήζεη αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά, ζχκθσλα κε δηάθνξνπο Διιεληθνχο θνξνινγηθνχο 

λφκνπο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ κε ζθνπφ λα επηηχρεη θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο, είηε α) αλαβάιινληαο ηελ 

ηαθηνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ κέρξηο φηνπ απηά ηα απνζεκαηηθά δηαλεκεζνχλ ζηνπο κεηφρνπο 

ηεο εηαηξείαο, είηε β) απαιείθνληαο απνηειεζκαηηθά θάζε κειινληηθή πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο 

ρξεζηκνπνηψληαο απηά ηα απνζεκαηηθά γηα λα εθδψζεη δσξεάλ κεηνρέο ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο. 

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ απηά ηα απνζεκαηηθά ζα δηαλέκνληαλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο σο κεξίζκαηα, ηα 

δηαλεκεηέα θέξδε ζα θνξνινγνχληαλ κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ είλαη ζε ηζρχ θαηά ηε δηαλνκή ησλ απνζεκαηηθψλ. 

Γελ έρεη αλαγλσξηζηεί θακία πξφβιεςε γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζην ελδερφκελν κηαο 

κειινληηθήο δηαλνκήο ηέηνηνπ είδνπο απνζεκαηηθψλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο, αθνχ ηέηνηνπ είδνπο 

ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνρξέσζε κεξίζκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηέηνηεο δηαλνκέο. 

12 Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία   

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ 

δηθαίσκα λα γίλεη ζπκςεθηζκφο θαη εθφζνλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο αθνξνχλ 

ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο έρνπλ ζπκςεθηζηεί 

θαζψο ζρεηίδνληαη κε ηε ίδηα θνξνινγηθή αξρή. Τα ζπκςεθηζκέλα πνζά έρνπλ σο εμήο:  

 

                          31 Γεθεκβξίνπ 

 2011 2010 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο   

 - αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ πξφθεηηαη λα αλαθηεζνχλ 

κεηά απφ 12 κήλεο  

 

205 

 

178 

 205 178 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο   

 - αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξφθεηηαη λα 

πιεξσζνχλ κεηά απφ 12 κήλεο  

 

(1.174) 

 

(1.258) 

 (1.174) (1.258) 

Καζαξέο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο  (969) (1.080) 
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Η ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο έρεη σο εμήο: 

 

 
                                         Υξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ  

 2011 2010 

   

Αξρή πεξηφδνπ (1.080) (1.102) 

Φξέσζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 111 22 

Σέινο πεξηόδνπ  (969) (1.080) 

 

 

Οη κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηαδφκελσλ 

ρξήζεσλ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπκςεθηζκφο ησλ ππνινίπσλ εληφο ηεο ίδηαο θνξνινγηθήο αξρήο, είλαη  

νη αθφινπζεο: 

 

 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Υπνρξεψζεηο  

   

 

Δπηηαρπλόκελεο 

θνξνινγηθέο 

απνζβέζεηο ύλνιν 

   

1 Ηαλνπαξίνπ 2010 1.257 1.257 

Φξέσζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο  1 1 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 1.258 1.258 

Φξέσζε (Πηζησζε) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο  (84) 1 

31 Γεθεκβξίνπ 2011 1.174 1.259 

 

 

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο 

 

 Λνηπά ύλνιν 

   

1 Ηαλνπαξίνπ 2010 155 155 

Φξέσζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο  23 23 

31 Γεθεκβξίνπ 2010 178 178 

Φξέσζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο  27 27 

31 Γεθεκβξίνπ 2011 205 205 

13 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο  

                        31 Γεθεκβξίνπ 

 2011 2010 

   

Πξνκεζεπηέο  655 354 

Πξνκεζεπηέο δηαρεηξίζεσλ επί αθηλήησλ ηξίησλ 740 555 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο  501 505 

Υπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε (εκείσζε 25) 198 210 

 2.094 1.624 

 

 

Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θξίλεη φηη ε ινγηζηηθή αμία ησλ πξνκεζεπηψλ πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 



 

 
ΟΟηηθθννλλννκκηηθθέέοο  ΚΚααηηααζζηηάάζζεεηηοο  γγηηαα  ηηεε  ρρξξήήζζεε  ππννππ  έέιιεεμμεε  ηηεελλ  3311  ΓΓεεθθεεκκββξξίίννππ  22001111  
  

ΌΌιιαα  ηηαα  ππννζζάά  εείίλλααηη  ζζεε  ρρηηιιηηάάδδεεοο  εεππξξψψ,,  εεθθηηφφοο  εεάάλλ  ααλλααθθέέξξεεηηααηη  δδηηααθθννξξεεηηηηθθάά 

 

 

 26 

14 Πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε απνρώξεζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

 
 31 Γεθεκβξίνπ 

 2011 2010 

   

Υπνρξεψζεηο γηα παξνρέο κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ   59 60 

Κφζηνο (έζνδν) γηα ηε ρξήζε (10) (1) 

Υπνρξεψζεηο γηα παξνρέο κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 49 59 

 

Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο πξφβιεςεο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο παξαδνρέο : (α) επηηφθην πξνεμφθιεζεο: 5.5% (β) κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ: 

2.0% θαη (γ) πιεζσξηζκφο: 2.0%. 

 

15 Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ 

 

  

16 Έμνδα ζρεηηθά κε παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο 

 
  Υξήζε πνπ έιεμε  31 Γεθεκβξίνπ 

 2011 2010 

   

Έμνδα εθηηκεηψλ 5.358 2.999 

Έμνδα ζρεηηθά κε δηαρείξηζε έξγσλ  703 477 

Έμνδα κεζηηψλ 238 377 

Έμνδα δεκνζηεχζεσλ (κεζηηεία) 58 88 

Λνηπά έμνδα 47 94 

ύλνιν εμόδσλ ζρεηηθά κε παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο 6.404 4.035 

17 Ακνηβέο θαη Έμνδα Πξνζσπηθνύ 

 

 

Υξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

 2011 2010 

   

Έζνδα απφ εθηηκήζεηο   19.455 12.984 

Έζνδα απφ δηαρείξηζε ηερληθψλ έξγσλ & ειέγρσλ 1.255 1.514 

Έζνδα απφ κεζηηεία  168 741 

Έζνδα απφ δηαρείξηζε αθηλήησλ  270 306 

Έζνδα απφ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 112 517 

 21.260 16.062 

  Υξήζε πνπ έιεμε  31 Γεθεκβξίνπ 

 2011 2010 

   

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα  2.166 2.327 

Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο  589 613 

Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο  158 165 

Πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία  (10) (1) 

ύλνιν ακνηβώλ θαη εμόδσλ πξνζσπηθνύ  2.903 3.104 
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18 Λνηπά Έμνδα 

  Υξήζε πνπ έιεμε  31 Γεθεκβξίνπ 

 2011 2010 

   

Δλνίθηα 276 309 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 347 422 

Γηάθνξεο πξνβιέςεηο 78 187 

Γηάθνξα έμνδα 223 212 

ύλνιν ινηπώλ εμόδσλ 924 1.130 

19 Απνζβέζεηο 

 

 Υξήζε πνπ έιεμε  31 Γεθεκβξίνπ 

 2011 2010 

   

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ (εκείσζε 5) (65) (69) 

Απνζβέζεηο άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (εκείσζε 6) (171) (172) 

ύλνιν απνζβέζεσλ  (236) (241) 

 

 

20 Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 

 

 

21 Φόξνο Δηζνδήκαηνο  

 
      Υξήζε πνπ έιεμε  31 Γεθεκβξίνπ 

 2011 2010 

   

Τξέρσλ θφξνο (2.309) (1.924) 

Έθηαθηε εηζθνξά  - (58) 

Γηάθνξεο πξνβιέςεηο - (75) 

Έθπησζε θφξνπ απφ εθάπαμ θαηαβνιή  34 37 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (εκείσζε 12)  111 22 

ύλνιν (2.164) (1.998) 

 

 

 

 

 

 

Φξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα 

 
Υξήζε πνπ έιεμε  31 Γεθεκβξίνπ 

 2011 2010 

   

Έζνδα απφ ηφθνπο 422 129 

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ  422 129 
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Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξείαο δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ην 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ εθαξκφδεηαη ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο σο αθνινχζσο: 

 

                    31 Γεθεκβξίνπ 

 2011 2010 

Φνξνινγεηέν θέξδνο πξν θόξσλ  11.215 7.681 

Φφξνο εηζνδήκαηνο κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 20% (2010: 24%) (2.243) (1.843) 

Φνξνινγηθή επίδξαζε ησλ εμφδσλ πνπ δε θνξνινγνχληαη 79 (22) 

Γηάθνξεο πξνβιέςεηο - (75) 

Έθηαθηε εηζθνξά - (58) 

πλνιηθόο Φόξνο  (2.164) (1.998) 

 
Ο ειιεληθφο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο γηα ην 2011 είλαη 20% (2010: 24%).  

 

 

22 Μεξίζκαηα 

 

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζα πξνηείλεη ηελ κή δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηελ Δηήζηα Γεληθή  Σπλέιεπζε, φπσο θαη ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε.  

 

 

23 Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο  

 
Η Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζε πεξαίσζε ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ 2007-2009.  Η Γηνίθεζε δελ αλακέλεη 

λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε ηνπ 2010. Ο 

θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2011 έρεη δηελεξγεζεί απφ ηνπο Ννκηκνπο Διεγθηεο ηεο Δηαηξείαο 

ζχκθσλα κε ην Νφκν 3943/2011 θαη ηε ζρεηηθή Υπνπξγηθή απφθαζε.  

 

24 Τπνρξεώζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

  
Υπνρξεψζεηο απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο – φπνπ ε Δηαηξεία είλαη ν κηζζσηήο.  Η Δηαηξεία κηζζψλεη γξαθεία θαη 

νρήκαηα κε κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη κηζζψζεηο έρνπλ δηάθνξνπο φξνπο θαη δηθαηψκαηα 

αλαλέσζεο.  

 

 

 

Τα κειινληηθά πιεξσηέα κηζζψκαηα ζχκθσλα κε ηηο κηζζψζεηο έρνπλ σο εμήο: 

 

 

 

 

 

                 31 Γεθεκβξίνπ 

 2011 2010 

   

Δληφο ελφο έηνπο  389 385 

Απφ έλα κέρξη πέληε έηε  1.168 1.379 

Μεηά απφ πέληε έηε  680 405 

 2.237 2.169 
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25 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

 

Η Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ ηελ EFG Eurobank Ergasias (πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη είλαη εηζεγκέλε ζην 

Φξεκαηηζηήξην Αζελψλ),  ε νπνία θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. Η αλψηαηε κεηξηθή 

εηαηξεία είλαη ε Private Financial Holdings Limited ε νπνία αλήθεη θαη ειέγρεηαη έκκεζα απφ ηελ νηθνγέλεηα 

Λάηζε. 

 

 

 

Οη παξαθάησ ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαη γίλνληαη κε θαζαξά εκπνξηθνχο φξνπο: 

 

 

 

α) Έζνδα  

 

                                                         Υξήζε πνπ έιεμε  

                                                         31 Γεθεκβξίνπ 

 2011 2010 

Έζνδα από παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο    

Μεηξηθή  19.664 13.410 

Θπγαηξηθέο ηεο κεηξηθήο  1.060 1.338 

ύλνιν  20.724 14.748 

 

 

β) Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 

 

 2011 2010 

   

Μεηξηθή  1.012 1.048 

Θπγαηξηθέο ηεο κεηξηθήο  271 240 

ύλνιν  1.283 1.288 

 

 

 

 

γ) Φξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα  

 

 2011 2010 

Φξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα   

Σξαπεδηθέο θαηαζέζεηο   

Μεηξηθή  422 129 

   

 

 

 

δ) Ακνηβέο θαη παξνρέο δηνίθεζεο 

 

 2011 2010 

   

Μηζζνί  θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο παξνρέο  
502 605 
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ζη) Υπφινηπα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

 

                   31 Γεθεκβξίνπ 

 2011 2010 

   

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε (εκείσζε 8)   

Μεηξηθή  1.670 1.527 

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε  559 745 

ύλνιν  2.229 2.272 

 

 
  

Υπνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε (εκείσζε 13)   

Μεηξηθή  175 191 

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε  23 19 

ύλνιν  198 210 

   

   

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (εκείσζε 9)   

Μεηξηθή  17.410 7.960 

ύλνιν  17.410 7.960 

 

 

δ) Γεζκεχζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

 

Γελ ππήξραλ δεζκεχζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ. 

 

 

26 Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνύ  

 

Γελ ππήξραλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
 


