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«ΔΚΘΔΗ  ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ 
Α.Δ. ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ  EUROBANK EQUITIES ΑΔΠΔΤ 

ΣΗ 13εο  ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΥΡΗΗ 01/01/2012 - 31/12/2012 
 
 

ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 
EUROBANK EQUITIES ΑΔΠΔΤ 

 
Κύξηνη Μέηνρνη, 
 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ππνβάιινπκε καδί κε ηελ παξνύζα έθζεζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 
θαη ηηο ζεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα απηώλ.  
 
Απηέο νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζύκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/20 σο εθάζηνηε ηζρύνπλ 
«Πεξί Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ» θαη παξνπζηάδνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο καο γηα ηελ πεξίνδν 01/01/2012 
- 31/12/2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο(ΓΠΥΑ) θαη παξέρνπλ αλαιπηηθή 
εηθόλα ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ, ηεο δηάξζξσζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο θαη ηεο 
πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Δηαηξίαο ζην ηέινο ηεο 13

εο
 δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη. 
Έρνπλ ιεθζεί ππόςε ηα λέα πξόηππα πνπ ηζρύνπλ ηελ 31/12/2012. 
 
Σν 2012 ήηαλ κηα ρξνληά κε έληνλε κεηαβιεηόηεηα θπξίσο ιόγσ ηεο νινθιήξσζεο ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ 
ρξένπο ηεο  ρώξαο καο. Η Διιάδα ζπκθώλεζε έλα λέν πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο θαη αλαδηάξζξσζεο κε ηελ 
Δπξσπατθή ‘Δλσζε, ηελ ΔΚΣ θαη ηηο ρώξεο κέιε ηεο δώλεο ηνπ επξώ. Σν πξόγξακκα ζηόρεπε ζηε κείσζε ηνπ 
ιόγνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ θάησ από 120% ζην 2020. 
 
Σν λέν δαλεηαθό πξόγξακκα βειηίσζε ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη θεξεγγπόηεηα ηεο ρώξαο εμαηηίαο 
ηεο κείσζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο αιιά θαη ηεο αλακελόκελεο κείσζεο ηνπ θόζηνπο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ 
ρξένπο από ην 2012 θαη έπεηηα. Σν πξόγξακκα απνηέιεζε κηαο πξώηεο ηάμεσο επθαηξία γηα λα απνκαθξπλζεί ε 
αβεβαηόηεηα πνπ πεξηέβαιε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία από ηα κέζα ηνπ 2010 ζε ζρέζε ηόζν κε ηε δηαηεξεζηκόηεηα 
ησλ δεκνζηνλνκηθώλ κεγεζώλ ηεο όζν θαη κε ηε ζηαζεξόηεηα ηεο ρώξαο. 
 

Παξάιιεια, ε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά θηλήζεθε αλνδηθά θαηά ην 2012, κε ρακεινύο όκσο ρξεκαηηζηεξηαθνύο 

ηδίξνπο, θαη κε ην Γεληθό Γείθηε λα θαηαγξάθεη θέξδε 33% θαη ηνλ ηξαπεδηθό δείθηε λα ππν-απνδίδεη ππνρσξώληαο 

14%.  

• Ζ ζπλνιηθή θεθαιαηνπνίεζε ηεο αγνξάο δηακνξθώζεθε ζηα 33,8 δηο Δπξώ, απμεκέλε θαηά 6.8 δηο Δπξώ ή 25% 

από ηελ αξρή ηνπ έηνπο.  

• Η κέζε εκεξήζηα αμία ζπλαιιαγώλ δηακνξθώζεθε ζηα 52εθ. Δπξώ, κεηωκέλε θαηά 37% ζε ζρέζε κε 

83εθ. επξώ ην 2011. 

• πλνιηθά θαηά ην 2012, ην 57% ησλ εηαηξηώλ ηνπ Υ.Α. ζεκείσζε άλνδν, ην 32% έθιεηζε κε απώιεηεο θαη ην 11% 

έθιεηζε ακεηάβιεην ζε ζρέζε κε ηελ απνηίκεζε από ηελ αξρή ηνπ έηνπο.  

• Σν 2012, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 6 απμήζεηο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε ζπλνιηθέο εηζξνέο 2,1 δηο Δπξώ πεξίπνπ.   

Η Eurobank Equities ΑΔΠΔΤ ζπλέρηζε λα δηαηεξεί ηελ εγεηηθή ηεο παξνπζία ζηνλ ρξεκαηηζηεξηαθό ρώξν, 
θαηαιακβάλνληαο θαη ην 2012 ηελ πξώηε ζέζε κε κεξίδην αγνξάο 16,1%. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη ην κεγαιύηεξν 
ρξεκαηηζηεξηαθό δίθηπν ζηελ Διιάδα κε 20.000 ελεξγνύο ηδηώηεο πειάηεο.   
 
Κνκβηθό ξόιν ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηώλ ηεο εηαηξίαο δηαηεξεί ην eurobanktrader.gr, ε πιαηθόξκα 
ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ ηεο Eurobank Equities, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη από 2000 θαη πιένλ ελεξγνύο πειάηεο  
επηηξέπνληάο ηνπο λα έρνπλ δσληαλή πξόζβαζε ζηα ραξηνθπιάθηά ηνπο, λα εθηεινύλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ζηα 
ζεκαληηθόηεξα ρξεκαηηζηήξηα ηνπ θόζκνπ, θαη λα θάλνπλ ρξήζε έμππλσλ επελδπηηθώλ εθαξκνγώλ θαη εξγαιείσλ 
ηερληθήο αλάιπζεο.  
 
Η Eurobank Equities απνηέιεζε θαη ην 2012 ηελ πξώηε επηινγή ηωλ κεγαιύηεξωλ επελδπηηθώλ νίθωλ ηνπ 
εμωηεξηθνύ θαη βαζηθή επηινγή ηωλ θπξηόηεξωλ Διιήλωλ ζεζκηθώλ πειαηώλ γηα ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο 
ηνπο ζπλαιιαγέο ζην ειιεληθό Υξεκαηηζηήξην. Ζ εηαηξεία ζπλδπάδεη ηελ ππνδνκή γηα ηελ παξνρή άξηησλ, 
θαηλνηόκσλ θαη εμαηνκηθεπκέλσλ πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ, ηηο δπλαηόηεηεο δηαζύλδεζεο κε ηηο πην ζύγρξνλεο θαη 
αζθαιείο κεζόδνπο δηόδεπζεο ρξεκαηηζηεξηαθώλ εληνιώλ, έρνληαο ηε δηαξθή ππνζηήξημε από ην έκπεηξν ηκήκα 
Αλάιπζεο. 



 
Σν Σκήκα Γηεζλώλ Αγνξώλ θαιύπηεη ην ζπλερώο απμαλόκελν επελδπηηθό ελδηαθέξνλ ησλ πειαηώλ ηεο εηαηξίαο 
γηα κεηνρέο πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη ζηα ζεκαληηθόηεξα δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα, ππνζηεξηδόκελν από εμεηδηθεπκέλε 
νκάδα ρξεκαηηζηεξηαθώλ αλαιπηώλ. Σαπηόρξνλα, ε εηαηξία θαιύπηεη ζπλαιιαγέο ζε ειιεληθά θαη μέλα παξάγσγα,  
θαζώο επίζεο θαη ζπλαιιαγέο ζε θξαηηθά θαη εηαηξηθά νκόινγα θαη ακνηβαία θεθάιαηα δηεζλώλ επελδπηηθώλ νίθσλ.   
 
Δμαηξεηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά ηεο Γηεύζπλζεο Δηδηθήο Γηαπξαγκάηεπζεο (Market Making), ε νπνία 
παξέρεη ξεπζηόηεηα ζε 17 κεηνρέο θαη 31 παξάγσγα πξντόληα, ρξεζηκνπνηώληαο ηερλνινγία ηειεπηαίαο γεληάο θαη 
ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία εηώλ, θαζώο θαη ηεο Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο Ίδηωλ Κεθαιαίωλ (proprietary trading) 
ζηελ θεξδνθνξία ηεο εηαηξίαο. 
 
Ζ Γηεύζπλζε Αλάιπζεο παξέρεη ελεξγή θαη ζπλερή ππνζηήξημε ζε όινπο ηνπο ηνκείο παξνρήο επελδπηηθώλ 
ρξεκαηηζηεξηαθώλ ππεξεζηώλ  ηεο εηαηξίαο κε εκπεξηζηαησκέλεο θαη ιεπηνκεξείο κειέηεο θαη εθηηκήζεηο, 
θαιύπηνληαο ην 80% ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ, κε αλαιύζεηο 40 εηζεγκέλσλ εηαηξηώλ. 
εκεηώλεηαη όηη ην 2012 ε Γηεύζπλζε Αλάιπζεο δηαθξίζεθε ζηελ εηήζηα έξεπλα Extel ηεο Thomson Reuters 
θαηαιακβάλνληαο ηε 2

ε
 θαιύηεξε ζέζε κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ αλάιπζεο. 

 
ηνλ ηνκέα ηεο Δπελδπηηθήο Σξαπεδηθήο, ε Eurobank Equities ην 2012 νινθιήξσζε ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο θαη 
πξνεηνίκαζε  ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ θξαηηθώλ ιαρείσλ όπνπ ελήξγεζε, από θνηλνύ κε ηελ Credit Suisse, σο 
ρξεκαηννηθνλνκηθόο ζύκβνπινο ηνπ Σακείνπ Αμηνπνίεζεο ηεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (ΣΑΗΠΔΓ). 
Δπηπιένλ, ην 2012 ζπλερίζηεθαλ θαη επηηαρύλζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ΔΤΓΑΠ, ΔΤΑΘ θαη ησλ 
Πεξηθεξεηαθώλ Αεξνδξνκίσλ ζηηο νπνίεο ε Eurobank Equities ιεηηνπξγεί σο ζύκβνπινο ηνπ ΣΑΗΠΔΓ. Σέινο, ζηνλ 
ηδησηηθό ηνκέα αλέιαβε ηε ρξνληά πνπ πέξαζε, πιήζνο αλαδηαξζξώζεσλ από ζεκαληηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο 
αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνύλ εληόο ηνπ 2013, ελώ εληόο ησλ επόκελσλ εβδνκάδσλ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί 
θαη ε δηαδηθαζία απνεπέλδπζεο ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο από ηελ Διιεληθή Βηνκεραλία Εάραξεο, ε νπνία 
επαλαιήθζεθε εληόο ηνπ 2012. 
 
‘Όια ηα αλωηέξω, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξάιιειε ζεκαληηθή κείωζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο, 
νδήγεζαλ ηελ εηαηξία καο γηα κία αθόκε εηαηξηθή ρξνληά ζηελ θεξδνθνξία θαη ζηελ δηεύξπλζε ηεο 
ζπλνιηθήο θαζαξήο ηεο ζέζεο, όηαλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ ζπλόινπ ζρεδόλ ηεο 
ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο καο ζα είλαη αξλεηηθά.   
 
Κύξηνη Μέηνρνη, ζην ηδηαίηεξα απαηηεηηθό πεξηβάιινλ πνπ έρεη δηακνξθσζεί, πξνηεξαηόηεηά καο είλαη ε ζπλερήο 
αλάπηπμε εξγαζηώλ κε ηελ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε ζπγθξάηεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο. Σν πεξηβάιινλ ζα 
παξακείλεη δύζθνιν θαη απαηηεηηθό θαη ε πξνζπάζεηα πνπ ζα ρξεηαζηεί ζα είλαη έληνλε. Γηαζέηνπκε όκσο θαη ηε 
ζηξαηεγηθή θαη ηα κέζα θαη θπξίσο ηνπο ηθαλνύο αλζξώπνπο πνπ απνδεηθλύνπλ ζπλερώο όηη κπνξνύλε λα 
δηαρεηξίδνληαη ηηο νπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο θαη λα θέξλνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 
  
αο δηαβεβαηώλνπκε όηη κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ επέιζεη γεγνλόηα πνπ λα αιινηώλνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 
Δηαηξίαο ηεο 31/12/2012, ηα νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη  ζηα  παξαηηζέκελα  νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηηο 
ζεκεηώζεηο επ’ απηώλ.  
 
Σέινο, αμηόηηκνη Κύξηνη Μέηνρνη, ζαο θαινύκε λα εγθξίλεηε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηηο 
αλαθεξόκελεο αλαιπηηθέο ζεκεηώζεηο θαη λα ιάβεηε ζέζε επί ησλ ζεκάησλ ηεο επηθείκελεο Σαθηηθήο Γεληθήο 
πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ.»  
 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ                          Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ 
                                                                                                   & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΤΒΟΤΝΖ                                        ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΝΓΡΗΑΝΟΠΟΤΛΟ                                                        
ΑΓΣ 198811                                                                                ΑΓΣ ΑΑ075630 

 
 

Βεβαηώλεηαη όηη ε παξνύζα Έθζεζε πεπξαγκέλσλ πνπ απνηειείηαη από ζειίδεο (2) –δύν– είλαη απηή πνπ 
αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ πνπ ρνξήγεζα κε εκεξνκελία 28/02/2013. 

 
Αζήλα, 28/02/2013 

Ζ ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ 
 

ΔΛΔΝΑ ΘΔΜΗΣΟΚΛΔΟΤ  
ΑΜ ΟΔΛ 39801 
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01/01-31/12/2011

Καζαξά έζνδα απφ ακνηβέο/πξνκήζεηεο 13,593,528 21,167,202

'Δζνδα απφ κεξίζκαηα 57,164 356,477

Απνηειέζκαηα απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο 5 521,881 -101,621

Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο 6 14,034 12,622

'Δζνδα από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 14,186,607 21,434,680

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 7 10,586,131 11,458,542

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 8 3,479,646 7,153,927

Απνζβέζεηο 16 364,519 400,568

'Δμνδα από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 14,430,296 19,013,037

'Δζνδα απφ ηφθνπο 9 1,271,963 2,187,588

Μείνλ έμνδα απφ ηφθνπο 16,616 433,514

Κέξδε  πξν θόξσλ 1,011,658 4,175,717

Μείνλ Έθηαθηε Δηζθνξά -1,404,751

Μείνλ Σξέρσλ θαη Αλαβαιιφκελνο  Φφξνο 10 71,156 1,201,963

Κέξδε  κεηά από θόξνπο 940,502 4,378,505

ύλνιηθά έζνδα ρξήζεο 940,502 4,378,505

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10  έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

Καηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο

 Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

εκείσζε

01/01-31/12/2012

Αζήλα, 25/2/2013

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

  
  
  
 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 
ΒΟΤΒΟΤΝΖ 
ΑΓΣ  198811 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
& ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

  
  
 
  
 
 
 
 

ΝΗΚΟΛΑΟ   
ΑΝΓΡΗΑΝΟΠΟΤΛΟ 

ΑΓΣ ΑΑ 075630 
  

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, 
ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ & 
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

  
  
 
  
 
 
 

ΑΛΒΔΡΣΟ    
ΣΑΡΑΜΠΟΤΛΟΤ 

ΑΓΣ Σ 002793 

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

  
 
 
 
 
  
  
 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ-
ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΡΦΖ 

ΑΓΣ Ξ 163166 
Απ.αδείαρ 72260   

 Α Σάξηρ 

Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

ΗΩΑΝΝΑ ΚΑΡΚΑΕΖ 
ΑΓΣ Σ 506157 

Απ.αδείαρ 14597  
Α Σάξηρ 

Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
  
  
 
 
 
 
 
  

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 
ΠΑΠΑΓΗΑ 

ΑΓΣ ΑΒ 318666 
Απ.αδείαρ 8109 
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31-Γεθ-11

εκείσζε

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Με Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 16 1,976,707 2,011,474

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 16 1,426,724 1,676,329

Λνηπά καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία 17 4,201,056 5,102,714

Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία 11 42,395

Υαξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε 18 140,016 140,023

πκκεηνρέο ζε ζπλδεφκελεο επηρεηξήζεηο 19 719,500 441,000

8,464,003 9,413,935

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό

Πειάηεο-Υξεκαηηζηέο-Υξεκαηηζηήξην 15 31,761,824 24,650,593

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 20 7,849,483 10,585,195

Υαξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ 13 19,873,126 5,361,705

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα-απαηηήζεηο 14 453,506 647,747

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 12 74,593,954 92,092,233

134,531,893 133,337,473

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 142,995,896 142,751,408

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πειάηεο-Υξεκαηηζηέο-Υξεκ/ξην-Repos 15 57,879,637 53,363,489

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα-ππνρξεψζεηο 14 2,999,015 4,084,383

Πξφβιεςε γηα απνδεκ.απνρ.πξνζ/θνπ 21 215,362 386,976

Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία 11 22,884

Λνηπνί Φφξνη 525,207 992,992

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 22 7,633,072 11,126,551

ύλνιν  ππνρξεώζεσλ 69,275,177 69,954,391

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 23 27,807,000 27,807,000

Απνζεκαηηθά 24 36,097,765 37,098,696

Κέξδε εηο λένλ 9,815,954 7,891,321

πλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 73,720,719 72,797,017

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ & Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 142,995,896 142,751,408

Καηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο

31-Γεθ-12

Αζήλα, 25/2/2013

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10  έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

  
  
  
 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 
ΒΟΤΒΟΤΝΖ 
ΑΓΣ  198811 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
& ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

  
  
 
  
 
 
 
 

ΝΗΚΟΛΑΟ   
ΑΝΓΡΗΑΝΟΠΟΤΛΟ 

ΑΓΣ ΑΑ 075630 
  

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, 
ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ & 
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

  
  
  
 
 
 
 

ΑΛΒΔΡΣΟ    
ΣΑΡΑΜΠΟΤΛΟΤ 

ΑΓΣ Σ 002793 

Ο  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

  
 
 
 
  
 
  
 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ-
ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΡΦΖ 

ΑΓΣ Ξ 163166 
Απ.αδείαρ 72260   

 Α Σάξηρ 

Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

ΗΩΑΝΝΑ ΚΑΡΚΑΕΖ 
ΑΓΣ Σ 506157 

Απ.αδείαρ 14597  
Α Σάξηρ 

 

Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
  
  
 
 
 
 
  
 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 
ΠΑΠΑΓΗΑ 

ΑΓΣ ΑΒ 318666 
Απ.αδείαρ 8109 
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Τπόινηπν 

1εο Ιαλνπαξίνπ 2011 27,807,000 36,525,841 4,085,671 68,418,512

Κέξδε ρξήζεο 4,378,505              4,378,505

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα - - - -

Μεηαθνξέο απνζεκαηηθψλ 572,854               (572,854)                -                        

Σπλαιιαγέο κε κεηόρνπο -                        

Μέξηζκα ρξήζεσο 2010 -                             -                        

Τπόινηπν 

31εο Γεθεκβξίνπ 2011
27,807,000 37,098,695 7,891,322 72,797,017

Τπόινηπν                             

1εο Ιαλνπαξίνπ 2012 27,807,000 37,098,695 7,891,322 72,797,017

Κέξδε ρξήζεο 940,502 940,502

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα - -                        

Γηαλνκή απνζεκαηηθψλ -                             -                        

Μείσζε αθνξνινγ.   

απνζεκαηηθνχ εθάπαμ 

θαηαβνιήο θφξσλ-ηειψλ     

ιφγσ επηζηξνθήο

(16,800)               (16,800)            

Μεηαθνξέο απνζεκαηηθψλ
(984,132)             984,132                 

-                        

Σπλαιιαγέο κε κεηόρνπο

Μέξηζκα ρξήζεσο 2011 -                        

Τπόινηπν 

31εο Γεθεκβξίνπ 2012
27,807,000 36,097,763 9,815,956 73,720,719

Μεηνρηθό Κεθάιαην

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10  έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

ύλνιν 

Δηδηθά                       

Απνζεκαηηθά 

Αζήλα, 25/2/2013

Κέξδε 

εηο λένλ 

Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ

Μεηνρηθό Κεθάιαην

 Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

ύλνιν 

Δηδηθά                       

Απνζεκαηηθά 

Κέξδε 

εηο λένλ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

  
  
  
 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 
ΒΟΤΒΟΤΝΖ 
ΑΓΣ  198811 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
& ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

  
  
 
 
  
 
 
 

ΝΗΚΟΛΑΟ   
ΑΝΓΡΗΑΝΟΠΟΤΛΟ 

ΑΓΣ ΑΑ 075630 
  

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, 
ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ & 
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

  
  
  
 
 
 
 

ΑΛΒΔΡΣΟ    
ΣΑΡΑΜΠΟΤΛΟΤ 

ΑΓΣ Σ 002793 

Ο  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

  
 
 
 
 
  
  
 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ-
ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΡΦΖ 

ΑΓΣ Ξ 163166 
Απ.αδείαρ 72260   

 Α Σάξηρ 

Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

ΗΩΑΝΝΑ ΚΑΡΚΑΕΖ 
ΑΓΣ Σ 506157 

Απ.αδείαρ 14597  
Α Σάξηρ 

Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
  
  
 
 
 
 
  
 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 
ΠΑΠΑΓΗΑ 

ΑΓΣ ΑΒ 318666 
Απ.αδείαρ 8109 
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01/01-31/12/2011

Σακεηαθέο Ρνέο Λεηηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ εκ:

Κέξδε πξν θφξσλ 1,011,658              4,175,717                     

Πξνζαξκνγέο ηνπ θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηηο εμήο ζπλαιιαγέο:

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 21,420                   (89,542)                         

Απνζβέζεηο 16 364,519                 400,568                        

Πξνβιέςεηο (50,923)                  190,168                        

'Αιια κε ηακεηαθά έμνδα 7,787                     133,599                        

'Αιια κε ηακεηαθά έζνδα (54,338)                  (62,040)                         

Κέξδνο εθκ/ζεσο πξηλ απφ ηηο κεηαβ. ηνπ θεθ. θηλήζεσο 1,300,123              4,748,470                     

Μείσζε/(αχμεζε) απαηη. απφ πει. θαη ινηπνχο ι/ζκνχο (17,758,053)           21,532,316                   

Αχμεζε/(κείσζε) ηξερνπζψλ ππνρξ.(πιελ ηξαπεδψλ) (584,887)                (18,739,239)                  

Δηζξνέο δηαζεζίκσλ απφ ηελ θχξηα εθκεηάιιεπζε

Πιεξσκέο θφξσλ (74,511)                  1,358,412                     

Καζαξέο εηζξνέο (εθξνέο) ιεηηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ (17,117,328)           8,899,959                     

Σακεηαθέο Ρνέο Δπελδπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 16 (79,861)                  (305,602)                       

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 16 -                             -                                    

Πιεξσκέο γηα ηελ απφθηεζε επελδπηηθψλ ηίηισλ 19 (278,500)                

Καζαξέο εθξνέο επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ (358,361)                (305,602)                       

Πιεξσκέο ηφθσλ (1,170)                    (287,728)                       

Πιεξσκέο κεξηζκάησλ -                             

Δηζπξάμεηο/πιεξσκέο  εθδνζέλησλ / αλαιεθζέλησλ δαλείσλ -                             

Καζαξέο εθξνέο ρξεκ/θώλ δξαζη/ηωλ (1,170)                    (287,728)                       

Αχμεζε / (κείσζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα (17,476,859)           8,306,629                     

Σακεηαθά δηαζέζηκα, ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 92,092,233            83,696,062                   

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ (21,420)                  89,542                          

Δηαζέζηκα, ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 12 74,593,954            92,092,233                   

Αζήλα, 25/2/2013

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

01/01-31/12/2012

Σακεηαθέο Ρνέο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ

Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10  έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

  
  
  
 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 
ΒΟΤΒΟΤΝΖ 
ΑΓΣ  198811 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
& ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

  
  
 
  
 
 
 
 

ΝΗΚΟΛΑΟ   
ΑΝΓΡΗΑΝΟΠΟΤΛΟ 

ΑΓΣ ΑΑ 075630 
  

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, 
ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ & 
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

  
  
  
 
 
 
 

ΑΛΒΔΡΣΟ    
ΣΑΡΑΜΠΟΤΛΟΤ 

ΑΓΣ Σ 002793 

Ο  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

  
 
 
 
 
  
  
 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ-
ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΡΦΖ 

ΑΓΣ Ξ 163166 
Απ.αδείαρ 72260   

 Α Σάξηρ 

Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ 
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

ΗΩΑΝΝΑ ΚΑΡΚΑΕΖ 
ΑΓΣ Σ 506157 

Απ.αδείαρ 14597  
Α Σάξηρ 

Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
  
  
 
 
 
 
  
 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 
ΠΑΠΑΓΗΑ 

ΑΓΣ ΑΒ 318666 
Απ.αδείαρ 8109 
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1

2 Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο 

 (α) Αµνηβέο θαη πξνµήζεηεο

(β) Έζνδα από ηόθνπο

4 - 7 έηε

4 - 20 έηε

Βειηηψζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ

Έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη µε εζσηεξηθή (in-house) αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε πθηζηάµελσλ ινγηζµηθψλ πξνγξαµµάησλ θαη ινηπψλ παγίσλ ζηνηρείσλ, επηβαξχλνπλ ην

ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ φηαλ πξνθχπηνπλ. Έμνδα πιεξσηέα ζε ηξίηνπο, πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξµνγή λέσλ ινγηζµηθψλ πξνγξαµµάησλ θαη ινηπψλ

παγίσλ ζηνηρείσλ, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθέο βειηηψζεηο, πξνζηίζεληαη ζην θφζηνο λέσλ ινγηζµηθψλ πξνγξαµµάησλ θαη ινηπψλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη

αληηµεησπίδνληαη µε ηνλ ίδην ηξφπν.

Λνηπά έπηπια θαη εμνπιηζµφο:

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ινγηζµηθά πξνγξάµµαηα

Σα έζνδα θαη έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζην ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ ζε δεδνπιεπµέλε βάζε γηα φια ηα ηνθνθφξα κέζα, ρξεζηµνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ

πξαγµαηηθνχ επηηνθίνπ. Σν πξαγµαηηθφ επηηφθην, είλαη ην επηηφθην πνπ πξνεμνθιεί αθξηβψο ηηο εθηηµψµελεο κειινληηθέο ηαµεηαθέο εθξνέο ή εηζξνέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο

αλαµελφµελεο δσήο ηνπ ρξεµαηννηθνλνµηθνχ κέζνπ.

2.6            Δλζώµαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

2.1              Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Ζ Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνµείο δηεμαγσγήο ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ θαη επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο θάζε είδνπο, ζε ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ θαη παξαγψγσλ,

θαζψο θαη ζηελ παξνρή φισλ ησλ θχξησλ θαη παξεπφκελσλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ Δηαηξία έρεη ζπζηαζεί

θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα. Ζ Δηαηξία είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδαο  Eurobank Ergasias Α.Δ.

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ηελ 25/2/2013.

Οη νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ε νπνία έρεη ηξνπνπνηεζεί έηζη ψζηε λα πεξηιαµβάλεη ηελ απνηίµεζε ζε εχινγε αμία,

ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ (ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ παξαγψγσλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ κέζσλ) µέζσ ηνπ ινγαξηαζµνχ

απνηειεζµάησλ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη αθνχ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη καθξννηθνλνκηθέο θαη

δεκνζηνλνκηθέο εμειίμεηο ηεο ρψξαο. 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχµθσλα µε ηα ∆ΠΥΑ απαηηεί ηελ πηνζέηεζε εθηηµήζεσλ θαη παξαδνρψλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ απνηίµεζε ησλ ζηνηρείσλ

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηελ αλαγλψξηζε ελδερφµελσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εµεξνµελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηελ θαηαρψξεζε

εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ. Καηά ζπλέπεηα, ηα πξαγµαηηθά απνηειέζµαηα πηζαλφλ λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηµήζεηο απηέο, παξά ην γεγνλφο φηη απηέο

βαζίδνληαη ζηελ βέιηηζηε γλψζε ηεο ∆ηνίθεζεο ζρεηηθά µε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο. Οη πεξηνρέο πνπ εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθφ βαζκφ θξίζεο ή πνιππινθφηεηαο,

ή φπνπ ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηελ εκείσζε 3.

Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνµηθψλ πιεξνθνξηψλ εθαξκφζηεθαλ κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη

εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά θαη είλαη νη εμήο:

2.5              Αζώµαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

Οη αµνηβέο θαη πξνµήζεηεο αλαγλσξίδνληαη ηελ εκεξνκελία πνπ παξέρνληαη νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο. Δλδεηθηηθά ε δηάξζξσζε ησλ ακνηβψλ θαη πξνκεζεηψλ απαξηίδεηαη

θπξίσο απφ πξνκήζεηεο απφ ηε δηακεζνιάβεζε επί ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ζην Υξεκαηηζηήξην Παξαγψγσλ Αζελψλ θαζψο θαη ζε

ρξεκαηηζηήξηα ηεο αιινδαπήο. Σν πειαηνιφγην ηεο Δηαηξίαο θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ ελ δπλάκεη θαηεγνξηψλ πειαηψλ (Ξέλνη Θεζκηθνί επελδπηέο, ‘Διιελεο Θεζκηθνί

επελδπηέο, Ξέλνη επελδπηέο, εηζεγκέλεο εηαηξίεο, ηδηψηεο πειάηεο θαζψο θαη πειάηεο γηα ηνπο νπνίνπο ε ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ δηελεξγείηαη κέζσ ζπλεξγαδφκελσλ

ΑΔΔΓ ή άιισλ ΑΔΠΔΤ θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ). Ζ Δηαηξία επίζεο έρεη ηελ άδεηα ηεο δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ Δηδηθήο Γηαπξαγκάηεπζεο επί κεηνρψλ ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ θαη είλαη θαη Δηδηθφο Γηαπξαγκαηεπηήο ηχπνπ Β’ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, αγνξά Παξαγψγσλ . 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ εθκίζζσζεο ή ηεο πξνβιεπφκελεο 

σθέιηκεο δσήο εάλ κηθξφηεξε

Σα αθίλεηα, νη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζµφο, παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζπζζσξεπµέλσλ απνζβέζεσλ θαη ησλ ζπζζσξεπµέλσλ

δεµηψλ απνµείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ησλ ελζψκαησλ αθνλεηνπνηήζεσλ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο

είηε πεξηιακβάλνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή εθφζνλ θξηζεί πην θαηάιιειν, αλαγλσξίδνληαη ζε μερσξηζηφ πάγην κφλν φηαλ ζεσξείηαη

πηζαλφλ φηη ζα πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ εηαηξία θαη ππφ ηελ πξνππφζεζε φηη ην θφζηνο ησλ παγίσλ κπνξεί λα επηκεξηζηεί αμηφπηζηα.Σα αθίλεηα, νη

εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζµφο, αμηνινγνχληαη πεξηνδηθά γηα απνµείσζε θαη νπνηαδήπνηε δεµία απνµείσζεο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζην ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ. 

Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη µε βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβιεπφµελεο σθέιηµεο δσήο ηνπο σο αθνινχζσο:

Γεληθέο πιεξνθνξίεο

(α) Λεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο.

(β) πλαιιαγέο θαη ππφινηπα

Υξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζπµςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ πνζφ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζµφ, φηαλ ππάξρεη λνµηθφ δηθαίσµα ζπµςεθηζµνχ

ησλ πνζψλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ, θαη παξάιιεια, ππάξρεη ε πξφζεζε λα γίλεη δηαθαλνληζµφο ζε θαζαξή βάζε, ή ε αλαγλψξηζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ν

δηαθαλνληζµφο ηεο ππνρξέσζεο λα γίλνπλ ηαπηφρξνλα.

Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ κε ππφινηπα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ζε μέλν λφµηζµα, κεηαηξέπνληαη ζε επξψ µε βάζε ηηο ηηµέο ζπλαιιάγµαηνο πνπ

ηζρχνπλ θαηά ηελ εµεξνµελία ηεο ππφ αλαθνξάλ πεξηφδνπ, θαη νη ζπλαιιαγµαηηθέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζην ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ.

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο επηκεηξψληαη βάζε ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε Δηαηξία ιεηηνπξγεί

(«ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξίαο.

πλαιιαγέο ζε μέλν λφµηζµα, θαηαρσξνχληαη µε βάζε ηηο ηηµέο ζπλαιιάγµαηνο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εµεξνµελία ηεο ζπλαιιαγήο. Όιεο νη ζπλαιιαγµαηηθέο δηαθνξέο

θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ. 

2.3              πµςεθηζµόο ρξεµαηννηθνλνµηθώλ κέζσλ

Σα πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη είλαη εθείλα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη επηθπξσζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε έσο 31

Γεθεκβξίνπ 2012. Απηά είλαη ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξκελεηψλ ηεο Δπηηξνπήο Δξκελεηψλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί

απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

2.2              πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο

2.4              Αλαγλώξηζε εζόδνπ

εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Οη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο αθνξνχλ ζηελ ππεξαμία ηεο εχινγεο αμίαο ηεο θαζαξήο ζέζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ απνξξφθεζε ηεο εηαηξίαο Eurobank

EFG Telesis Finance ΑΔΠΔΤ. H ππεξαμία ειέγρεηαη ζε εηήζηα βάζε γηα ηπρφλ απνκείσζε θαη απνηηκάηαη ζηελ αμία θφζηνπο κείνλ ζπζζσξεπκέλε απνκείσζε. Ζ

απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο δελ αληηινγίδεηαη.
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(α) Χξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ απνηηµώµελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο µέζω ηνπ ινγαξηαζµνύ απνηειεζµάηωλ

Ο ππνινγηζµφο ηεο παξνχζαο αμίαο εθηηµψµελσλ κειινληηθψλ ηαµεηαθψλ ξνψλ θάπνηνπ εμαζθαιηζµέλνπ ρξεµαηννηθνλνµηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, αληηθαηνπηξίδεη ηε

ξνή κεηξεηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ εθθαζάξηζε, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ εθπνίεζεο ηεο εμαζθάιηζεο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε εθθαζάξηζε είλαη

πηζαλή.

(β) Πηζηώζεηο θαη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο

Σα δάλεηα θαη νη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο, είλαη µε παξάγσγα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ µε πάγηεο ή πξνζδηνξηζµέλεο πιεξσµέο πνπ δελ

δηαπξαγµαηεχνληαη ζε ελεξγή αγνξά. Οη πηζηψζεηο θαη νη πξνθαηαβνιέο πξνθχπηνπλ φηαλ ε Δηαηξία παξέρεη ρξήµαηα ή ππεξεζίεο, απεπζείαο ζε έλαλ πηζηνχρν.

Γηαζέζηκεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο, είλαη νη επελδχζεηο πνπ απνθηνχληαη γηα αθαζφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, νη νπνίεο κπνξεί λα πσιεζνχλ, ιφγσ αλάγθεο ξεπζηφηεηαο

ή αιιαγψλ ζηα επηηφθηα  ή κεηαβνιψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ή αιιαγψλ ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ.

(γ) Επελδύζεηο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε

Ζ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ δηαπξαγµαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ρξεµαηηζηεξηαθέο ηηµέο πξνζθνξάο. Ζ εχινγε αμία ησλ µε

εηζεγµέλσλ ηίηισλ, θαη άιισλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε αγνξά δελ είλαη ελεξγή, πξνζδηνξίδεηαη µε ηερληθέο απνηίµεζεο. Απηέο

νη ηερληθέο, πεξηιαµβάλνπλ ηε ρξήζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε θαζαξά εµπνξηθή βάζε, ηελ αλαθνξά ζηελ ηξέρνπζα ηηµή ζπγθξίζηµσλ ζηνηρείσλ πνπ

δηαπξαγµαηεχνληαη, θαη ηηο κεζφδνπο πξνεμνθιεµέλσλ ηαµεηαθψλ ξνψλ, απνηίµεζεο δηθαησµάησλ πξναίξεζεο θαη άιιεο κεζφδνπο απνηίµεζεο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη

ζπρλά ζηελ αγνξά.

(δ) Λνγηζηηθόο ρεηξηζµόο θαη ππνινγηζµόο

Οη δηαζέζηµεο πξνο πψιεζε επελδχζεηο θαη ηα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε εχινγε αμία µέζσ ηνπ ινγαξηαζµνχ απνηειεζµάησλ, θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο

πεξηφδνπο απνηηµψληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ εχινγε αμία. Κέξδε θαη δεµίεο απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ηεο θαηεγνξίαο «ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

ζηελ εχινγε αμία µέζσ ινγαξηαζµνχ απνηειεζµάησλ», πεξηιαµβάλνληαη, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ, ζην ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ. Κέξδε θαη δεµίεο απφ

κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία δηαζέζηµσλ πξνο πψιεζε επελδχζεσλ θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, µέρξη ην ρξεµαηννηθνλνµηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ λα

απναλαγλσξηζηεί ή λα ππνζηεί απνµείσζε, νπφηε, ην ζπζζσξεπµέλν θέξδνο ή ε δεµία πνπ αλαγλσξίζηεθαλ πξνεγνπµέλσο ζηα ίδηα θεθάιαηα, κεηαθέξνληαη ζην

ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ. Μεξίζµαηα απφ επελδχζεηο, αλαγλσξίδνληαη ζην ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ φηαλ ην δηθαίσµα είζπξαμεο κεξίζµαηνο εγθξηζεί απφ ηνπο

κεηφρνπο.

 ηελ πξάμε, ε Δηαηξία κπνξεί λα ππνινγίδεη ηελ απνµείσζε βάζεη ηεο εχινγεο αμίαο ελφο κέζνπ ρξεζηµνπνηψληαο ηηο ηξέρνπζεο ηηµέο αγνξάο.

2.7              Υξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ

ηνλ ππνινγηζµφ απνµείσζεο ησλ κεηνρηθψλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο δηαζέζηµεο πξνο πψιεζε, ιαµβάλεηαη ππφςε ηπρφλ ζεµαληηθή θαη παξαηεηαµέλε

κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ρξενγξάθνπ θάησ απφ ην θφζηνο ηνπ. Όπνπ ππάξρεη ηέηνηα έλδεημε γηα δηαζέζηµα πξνο πψιεζε ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ε

ζπζζσξεπµέλε δεµία –πνπ ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη ηεο ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο, κείνλ ηηο δεµίεο απνµείσζεο ηνπ ρξεµαηννηθνλνµηθνχ

ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ πξνεγνπµέλσο ζην ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ– κεηαθέξεηαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζην ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ. Εεµίεο

απνµείσζεο ζε κεηνρηθέο επελδχζεηο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζην ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ, δελ αληηινγίδνληαη µέζσ ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζµνχ απνηειεζµάησλ. Αλ ζε

κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, ε εχινγε αμία ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ πνπ αλαγλσξίζηεθε σο δηαζέζηµνο πξνο πψιεζε απμεζεί, θαη ε αχμεζε απηή κπνξεί αληηθεηµεληθά λα

ζπζρεηηζζεί µε πεξηζηαηηθφ πνπ πξαγµαηνπνηήζεθε κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο δεµίαο απνµείσζεο ζην ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ, ε δεµία απνµείσζεο αληηινγίδεηαη µέζσ

ηεο θαηάζηαζεο ινγαξηαζµνχ απνηειεζµάησλ.

(β) Σηνηρεία ελεξγεηηθνύ δηαζέζηµα πξνο πώιεζε

2.9                 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

Αλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, ην πνζφ ηεο απνµείσζεο κεησζεί θαη ε κείσζε κπνξεί αληηθεηµεληθά λα ζπζρεηηζζεί µε πεξηζηαηηθφ πνπ πξαγµαηνπνηήζεθε κεηά ηελ

αλαγλψξηζε ηεο απνµείσζεο (φπσο βειηίσζε ζην βαζµφ θεξεγγπφηεηαο ηνπ ρξεψζηε), ε πξνεγνπµέλσο αλαγλσξηζζείζα δεµία απνµείσζεο αληηινγίδεηαη µέζσ

αλαπξνζαξµνγήο ηνπ ινγαξηαζµνχ πξνβιέςεσλ. Σν πνζφ πνπ αληηινγίζηεθε αλαγλσξίδεηαη ζην ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ.

Ζ Δηαηξία, ζε θάζε εµεξνµελία ηζνινγηζµνχ, εμεηάδεη θαηά πφζν ππάξρεη αληηθεηµεληθή έλδεημε φηη έλα ρξεµαηννηθνλνµηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή κηα νµάδα

ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνµείσζε. Έλα ρξεµαηννηθνλνµηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή νµάδα ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ

ππφθεηληαη ζε απνµείσζε φηαλ, θαη µφλν φηαλ, ππάξρεη αληηθεηµεληθή έλδεημε απνµείσζεο, σο απνηέιεζµα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ

αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ («δεµηνγφλν γεγνλφο»), θαη ην δεµηνγφλν γεγνλφο (ή γεγνλφηα) έρεη επίδξαζε ζηηο αλαµελφµελεο κειινληηθέο ηαµεηαθέο

ξνέο ηνπ ρξεµαηννηθνλνµηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή νµάδαο ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, θαη κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα. Ζ αληηθεηµεληθή έλδεημε φηη

έλα ρξεµαηννηθνλνµηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή νµάδα ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ έρεη ππνζηεί απνµείσζε, πεξηιαµβάλεη δεδνµέλα πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ

πξνζνρή ηεο Δηαηξίαο. 

Απηή ε θαηεγνξία πεξηιαµβάλεη δχν ππνθαηεγνξίεο, ηα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πξνο εµπνξία, θαη απηά πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ σο επελδχζεηο ζε εχινγε

αμία µέζσ ηνπ ινγαξηαζµνχ απνηειεζµάησλ, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Έλα ρξεµαηννηθνλνµηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ θαηαρσξείηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία, φηαλ

απνθηάηαη θπξίσο µε ην ζθνπφ βξαρππξφζεζµεο πψιεζεο ή φηαλ πξνζδηνξίδεηαη σο ηέηνην. Δπίζεο ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαηαρσξνχληαη ηα παξάγσγα κέζα γηα

εµπνξία, εθηφο αλ πξνζδηνξίδνληαη σο κέζα αληηζηάζµηζεο.

2.8              Απνµείσζε ρξεµαηννηθνλνµηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ 

Σα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, θαηαρσξνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: α) ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε εχινγε αμία µέζσ ηνπ ινγαξηαζµνχ

απνηειεζµάησλ, β) πηζηψζεηο πειαηψλ θαη πξνθαηαβνιέο θαη γ) επελδχζεηο δηαζέζηµεο πξνο πψιεζε. Ζ απφθαζε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ιαµβάλεηαη απφ ηελ ∆ηνίθεζε

θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ.

Οη αγνξέο θαη πσιήζεηο ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία µέζσ ηνπ ινγαξηαζµνχ απνηειεζµάησλ, θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ εµεξνµελία

ζπλαιιαγήο, δειαδή ηελ εµεξνµελία θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξία δεζµεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ. Σα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

πνπ δελ παξνπζηάδνληαη ζε εχινγε αμία µέζσ ηνπ ινγαξηαζµνχ απνηειεζµάησλ, αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία πιένλ ησλ εμφδσλ ζπλαιιαγήο. Σα

ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, παχνπλ λα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα δηθαηψµαηα είζπξαμεο ησλ ηαµεηαθψλ ξνψλ ηνπο ιήγνπλ ή φηαλ ε Δηαηξία έρεη νπζηαζηηθά

κεηαβηβάζεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αµνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία.

Ζ Δηαηξία αξρηθά αμηνινγεί θαηά πφζν ππάξρεη αληηθεηµεληθή έλδεημε απνµείσζεο μερσξηζηά ζηα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη απφ κφλα ηνπο

ζεµαληηθά. Σα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ είλαη απφ κφλα ηνπο ζεµαληηθά, αμηνινγνχληαη είηε μερσξηζηά είηε νµαδηθά. Αλ ε Δηαηξία απνθαζίζεη φηη δελ

ππάξρεη αληηθεηµεληθή έλδεημε απνµείσζεο γηα θάπνην ρξεµαηννηθνλνµηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ πνπ αμηνινγήζεθε μερσξηζηά, είηε είλαη ζεµαληηθφ είηε φρη, ην

ζπµπεξηιαµβάλεη ζε νµάδα ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ µε παξφµνηα ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαη ηα αμηνινγεί νµαδηθά γηα απνµείσζε.

ηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ αμηνινγνχληαη γηα απνµείσζε μερσξηζηά θαη γηα ηα νπνία ππάξρεη θαη ζπλερίδεη λα αλαγλσξίδεηαη δεµία απνµείσζεο, δελ ζπµπεξηιαµβάλνληαη

ζηελ νµαδηθή αμηνιφγεζε γηα απνµείσζε.

(α) Σηνηρεία ελεξγεηηθνύ απνηηµώµελα ζηελ αλαπόζβεζηε αμία θηήζεο

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο ή θαη ζπρλφηεξα φηαλ θάπνηα γεγνλφηα

θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ

πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο

ηακεηαθψλ ξνψλ.  Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ. 
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(α) Σπµθωλίεο πώιεζεο, επαλαγνξάο 

(β) ∆αλεηζµόο ρξενγξάθωλ 

 

2.11         Γαλεηζκόο  

2.10              πµθσλίεο πώιεζεο, επαλαγνξάο  ρξενγξάθσλ 

Οη ππνρξεψζεηο ιφγσ δαλεηζµνχ αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα εηζξεφµελα θεθάιαηα, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ εμφδσλ

έθδνζεο. Μεηαγελέζηεξα νη ππνρξεψζεηο ιφγσ δαλεηζµνχ απνηηµψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο θαη ε δηαθνξά µεηαμχ ησλ αξρηθά εηζξεφµελσλ θεθαιαίσλ θαη ηεο αμίαο

θαηά ηελ ιήμε ηνπ δαλεηζµνχ θαηαρσξνχληαη ζηνλ ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ θαηά ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ δαλεηζµνχ µε ηε κέζνδν ηνπ πξαγµαηηθνχ επηηνθίνπ. Αλ ε

Δηαηξία εμαγνξάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, απηέο απαιείθνληαη απφ ηνλ ηζνινγηζµφ θαη ε δηαθνξά µεηαμχ ηνπ ηξέρνληνο πνζνχ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηεο αληηπαξνρήο πνπ

πιεξψζεθε πεξηιαµβάλεηαη ζηα απνηειέζµαηα.

2.14        Παξνρέο ζην πξνζσπηθό

2.12          Μηζζσµέλα Πάγηα  

Οη αλαβαιιφµελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφλ φηη ζα ππάξρνπλ κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε, έλαληη ησλ νπνίσλ νη

πξνζσξηλέο δηαθνξέο κπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ. Ζ θνξνινγηθή επίδξαζε ησλ κεηαθεξφµελσλ θνξνινγηθψλ δεµηψλ αλαγλσξίδεηαη σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, φηαλ

είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ απηέο νη δεµίεο.

Οη κηζζψζεηο ελζψµαησλ παγίσλ φπνπ ε Δηαηξία δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη αληαµνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο, θαηαρσξνχληαη σο ρξεµαηνδνηηθέο κηζζψζεηο.

Οη ρξεµαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη ζηελ αξρή ηεο κίζζσζεο ζηε ραµειφηεξε αμία, µεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ πνπ εθµηζζψζεθε θαη ηεο παξνχζαο

αμίαο ησλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ κηζζσµάησλ. Κάζε κίζζσµα θαηαλέµεηαη µεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ εμφδσλ ρξεµαηνδφηεζεο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα

ζηαζεξφ επηηφθην ζε ζρέζε µε ην ππφινηπν ηεο ρξεµαηνδφηεζεο πνπ εθθξεµεί. Ζ αληίζηνηρε ππνρξέσζε απφ κηζζψµαηα κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφζηνπο ρξεµαηνδφηεζεο,

πεξηιαµβάλεηαη ζηηο καθξνπξφζεζµεο ππνρξεψζεηο. Σν κέξνο ηνπ ρξεµαηννηθνλνµηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεµαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, αλαγλσξίδεηαη ζην ινγαξηαζµφ

απνηειεζµάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σα πάγηα πνπ απνθηνχληαη µε ρξεµαηνδνηηθή κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν µεηαμχ ηεο σθέιηµεο δσήο

ηνπο θαη ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο.

2.15         πλαιιαγέο µε ζπλδεόµελα µέξε

2.13         Σξέρνπζα θαη Αλαβαιιόµελε θνξνινγία

Ο θφξνο εηζνδήµαηνο επί ησλ θεξδψλ, ππνινγίδεηαη µε βάζε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή θνξνινγηθή λνµνζεζία θαη αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία

πξνθχπηνπλ ηα θέξδε. 

Σα ρξεφγξαθα πνπ πσινχληαη µε βάζε ζπµθσλίεο επαλαγνξάο (repos), θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο σο ελερπξηαζµέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ φηαλ ν

απνδέθηεο έρεη ην δηθαίσµα, βάζεη ζπµβνιαίνπ, λα πσιήζεη ή λα επαλεθρσξήζεη ην ελερπξηαζµέλν ζηνηρείν. Ζ ππνρξέσζε πξνο ην αληηζπµβαιιφµελν κέξνο

πεξηιαµβάλεηαη ζηα νθεηιφµελα πνζά ζηελ ηξάπεδα, ή ζε πειάηεο, φπσο θξίλεηαη θαηαιιειφηεξν. Υξεφγξαθα πνπ αγνξάζηεθαλ µε ζπµθσλίεο αλάζηξνθεο επαλαγνξάο

(reverse repos) αλαγλσξίδνληαη σο δάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζηελ ηξάπεδα ή πειάηεο αλαιφγσο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηµήο πψιεζεο θαη ηεο ηηµήο επαλαγνξάο

αλαγλσξίδεηαη σο ηφθνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο ζπµθσλίαο επαλαγνξάο, ρξεζηµνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγµαηηθνχ επηηνθίνπ.

Υξεφγξαθα πνπ δαλείδεη ε Δηαηξία ζε ηξίηνπο παξαµέλνπλ ζηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο. Υξεφγξαθα πνπ δαλείδεηαη ε Δηαηξία δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνµηθέο

θαηαζηάζεηο, εθηφο αλ πσιεζνχλ ζε ηξίηνπο νπφηε ε αγνξά θαη ε πψιεζε θαηαρσξνχληαη θαη ην θέξδνο ή δεµία πεξηιαµβάλεηαη ζηα απνηειέζµαηα ραξηνθπιαθίνπ

ζπλαιιαγψλ. Ζ ππνρξέσζε επηζηξνθήο ησλ ρξενγξάθσλ θαηαρσξείηαη ζηελ εχινγε αμία σο εµπνξηθή ππνρξέσζε (trading liability).

Ζ Δηαηξία κε 31/12/2011 & 31/12/2012 δελ είρε δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο.

(α) Σπληαμηνδνηηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη εηζθνξέο ηεο Δηαηξίαο ζηα πξνγξάµµαηα ζπληαμηνδφηεζεο εηζθνξψλ, αλαγλσξίδνληαη σο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνξνχλ. 

Ζ ∆ηνίθεζε πεξηνδηθά αληαµνίβεη µε επηδφκαηα παξαγσγηθφηεηαο θαηά βνχιεζε ππαιιήινπο µε πςειή απφδνζε. Οη φπνηεο παξνρέο µέζσ ηεο κηζζνδνζίαο,

αλαγλσξίδνληαη σο δεδνπιεπµέλα έμνδα πξνζσπηθνχ. Δλ δπλάκεη δηαλνµή θεξδψλ ζηνπο ππαιιήινπο, αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε πνπ εγθξίλεηαη

απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο.

χµθσλα µε ην Διιεληθφ Δξγαηηθφ ∆ίθαην, φηαλ νη ππάιιεινη παξαµέλνπλ ζηελ ππεξεζία µέρξη ηε ζπλήζε ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο, δηθαηνχληαη εθάπαμ απνδεµίσζεο ε

νπνία ππνινγίδεηαη µε βάζε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο θαη ηηο απνιαβέο ηνπο θαηά ηελ εµεξνµελία ζπληαμηνδφηεζεο. Έρεη ζρεµαηηζηεί πξφβιεςε γηα ηελ αλαινγηζηηθή αμία

ηεο εθάπαμ απνδεµίσζεο, ρξεζηµνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πξνβιεπφµελεο πηζησηηθήο κνλάδαο. χµθσλα µε ηε κέζνδν απηή, ην θφζηνο γηα απνδεµηψζεηο απνρψξεζεο

αλαγλσξίδεηαη ζην ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ, ζχµθσλα µε ηηο αλαινγηζηηθέο εθηηµήζεηο πνπ

πξαγµαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν. Ζ ππνρξέσζε ηεο απνδεµίσζεο απνρψξεζεο ππνινγίδεηαη σο ε παξνχζα αμία ησλ αλαµελφµελσλ κειινληηθψλ ηαµεηαθψλ εθξνψλ,

ρξεζηµνπνηψληαο ηα επηηφθηα θξαηηθψλ νµνιφγσλ, µε φξνπο ιήμεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο. 

Δπηπιένλ, ε Δηαηξία εληζρχεη ηελ πην πάλσ πξφβιεςε ιαµβάλνληαο ππφςε πηζαλέο απνρσξήζεηο πξνζσπηθνχ πξν ηεο θαλνληθήο ζπληαμηνδφηεζεο, βάζεη ησλ φξσλ

πξνεγνπµέλσλ πξνγξαµµάησλ εζεινπζίαο εμφδνπ. Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη απνδεµηψζεηο απνρψξεζεο, φηαλ έρεη ζπγθεθξηµέλεο δεζµεχζεηο είηε βάζεη ιεπηνµεξνχο

επίζεµνπ ζρεδίνπ πνπ αλαθνηλψλεηαη θαη δελ κπνξεί λα απνζπξζεί, είηε σο απνηέιεζµα αµνηβαίσο ζπµθσλεζέλησλ φξσλ απνρψξεζεο. Οη θαηαβιεηέεο απνδεκηψζεηο

κεηά ηελ πάξνδν ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εµεξνµελία ηνπ ηζνινγηζµνχ, πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο.

(γ) Πξνγξάµµαηα γηα ζπµµεηνρή ζηα θέξδε θαη επηδόµαηα

Σα ζπλδεφµελα µέξε πεξηιαµβάλνπλ ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο ηεο Δηαηξίαο, ηνπο ζπκβνχινπο, ηα ζηελά νηθνγελεηαθά ηνπο πξφζσπα, εηαηξίεο πνπ θαηέρνληαη ή ειέγρνληαη

απφ απηνχο θαη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο µπνξνχλ λα αζθήζνπλ ζεµαληηθή επηξξνή επί ηεο ρξεµαηννηθνλνµηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο πνιηηηθήο ηνπο. Οη ζπλαιιαγέο παξφµνηαο

θχζεο παξνπζηάδνληαη ζε ζπλνιηθή βάζε. 'Οιεο νη ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη κε ζπλδεφκελα κέξε, είλαη κέζα ζηα ζπλήζε πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ θαη γίλνληαη κε

θαζαξά εκπνξηθνχο φξνπο.

(β) Απνδεµηώζεηο απνρώξεζεο πξνζωπηθνύ

Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη αληαµνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο παξαµέλνπλ ζηνλ εθµηζζσηή θαηαρσξνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Πιεξσµέο πνπ αθνξνχλ

ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (κεηά ηελ αθαίξεζε θηλήηξσλ πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ ηνλ εθµηζζσηή), αλαγλσξίδνληαη ζην ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα

ηεο κίζζσζεο.

Ζ αλαβαιιφµελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη µε βάζε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ππνρξέσζεο (liability method) γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ µεηαμχ ηεο

θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, θαη ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ αμηψλ ηνπο, φπσο εµθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο,

ρξεζηµνπνηψληαο ηνπο αλαµελφµελνπο κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Οη θχξηεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ απφ ζπληάμεηο θαη άιια σθειήµαηα

απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη απφ ηελ επαλεθηίµεζε νξηζµέλσλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. 

Ζ Δηαηξία ζπµµεηέρεη ζε πξνγξάµµαηα ζπληαμηνδφηεζεο εηζθνξψλ ζχµθσλα µε ηα νπνία θαηαβάιιεη εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηαµεία. Ζ Δηαηξία δελ έρεη άιιεο

ππνρξεψζεηο γηα πιεξσµέο ζπληάμεσλ πέξαλ ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιιεη.
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3 εµαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηµήζεηο θαη παξαδνρέο ζηελ εθαξµνγή ινγηζηηθώλ αξρώλ

Ζ µεζνδνινγία θαη νη ππνζέζεηο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζµφ ηνπ πνζνχ θαη ηεο ρξνληθήο ζηηγµήο ησλ µειινληηθψλ ηαµεηαθψλ ξνψλ, επαλεμεηάδνληαη

πεξηνδηθά, ψζηε λα µεηψλνπλ νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο µεηαμχ ησλ εθηηµήζεσλ γηα δεµίεο θαη ηεο πξαγµαηηθήο εµπεηξίαο δεµηψλ.

Καηά ηε δηαδηθαζία εθαξµνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξίαο, ε Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζε εθηηµήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ επεξεάδνπλ ηα πνζά ησλ ζηνηρείσλ

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επφµελνπ νηθνλνµηθνχ έηνπο. Οη εθηηµήζεηο θαη νη παξαδνρέο

αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εµπεηξία θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ αλαµελφµελσλ µειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ, ππφ ηηο

παξνχζεο ζπλζήθεο, αλαµέλεηαη λα πξαγµαηνπνηεζνχλ .

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ µέζσλ ηα νπνία δε δηαπξαγµαηεχνληαη ζε ελεξγή αγνξά, πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηµνπνηψληαο µεζφδνπο απνηίµεζεο. Όπνπ

ρξεζηµνπνηνχληαη µέζνδνη απνηίµεζεο γηα ηνλ θαζνξηζµφ ηεο εχινγεο αμίαο, απηέο επηθπξψλνληαη θαη εμεηάδνληαη πεξηνδηθά απφ πξνζσπηθφ µε απαξαίηεηα πξνζφληα,

αλεμάξηεην απφ ην πξνζσπηθφ πνπ πξαγµαηνπνίεζε ηηο µεζφδνπο απνηίµεζεο. Όια ηα µνληέια πηζηνπνηνχληαη πξηλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ θαη ξπζµίδνληαη έηζη ψζηε λα

επηβεβαηψλνπλ φηη ηα απνηειέζµαηα αληηθαηνπηξίδνπλ ηα πξαγµαηηθά δεδνµέλα θαη ηηο ζπγθξηηηθέο ηηµέο αγνξάο. ην ζεµείν πνπ είλαη δπλαηφ, ηα µνληέια ρξεζηµνπνηνχλ

µφλν παξαηεξεζέληα δεδνµέλα, αιιά ζε ηνµείο φπσο ν πηζησηηθφο θίλδπλνο (ηφζν ηεο Δηαηξίαο φζν θαη ηνπ αληηζπµβαιιφµελνπ µέξνπο), απμνµεηψζεηο θαη ζπζρεηίζεηο

απαηηνχλ ηε ρξήζε εθηηµήζεσλ απφ ηε Γηνίθεζε. Αιιαγέο ζηηο ππνζέζεηο ζρεηηθά µε απηνχο ηνπο παξάγνληεο µπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ

ρξεµαηννηθνλνµηθψλ µέζσλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο.

3.2              Δύινγε αμία ρξεµαηννηθνλνµηθώλ µέζσλ 

2.20     Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο

πγθεθξηκέλα 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. Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ

παξαηίζεηαη παξαθάησ.

Σα Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδχλαµα, πεξηιαµβάλνπλ µεηξεηά ζην ηαµείν, θαηαζέζεηο φςεσο ζε ηξάπεδεο, άιιεο βξαρππξφζεζµεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη

ραµεινχ θηλδχλνπ, µε εµεξνµελίεο ιήμεο ηξηψλ ή ιηγφηεξσλ µελψλ θαζψο θαη ηξαπεδηθέο επηηαγέο.

Σν ΓΠΥΑ 9-Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηειεί κέξνο ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ λα αληηθαηαζηαζεί ην ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά

κέζα, ε νπνία δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη πξαθηηθφ λα πνζνηηθνπνηεζεί ε επίδξαζή ηνπ. Ζ εθαξκνγή ησλ ππνινίπσλ πξναλαθεξζέλησλ

πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αξρηθήο εθαξκνγήο. 

Ζ δηαλνµή µεξηζµάησλ θνηλψλ µεηνρψλ αλαγλσξίδεηαη αθαηξεηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο, φηαλ εγθξηζεί απφ ηνπο µεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο.

ΓΛΠ 12, Σποποποίηζη- Φόποι Διζοδήμαηορ (ζε ιζσύ από ηην 1η Ηανοςαπίος 2013)

Σξνπνπνηήζεηο, λέα πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ ηζρχζνπλ γηα ην 2012.

ΓΠΥΑ 7, Σξνπνπνίεζε - Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο - Μεηαβηβάζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ .

ΓΠΥΑ 13, Δπηκέηξεζε Δχινγεο Αμίαο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 και ΓΠΥΑ 12, Σποποποιήζειρ-Δνοποιημένερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, από κοινού ζςμθωνίερ και γνωζηοποίηζη ζςμμεηοσήρ ζε άλλερ οικονομικέρ

ονηόηηηερ. Οδηγίερ μεηάβαζηρ (ζε ιζσύ από 1η Ηανοςαπίος 2013, δεν έσει ςιοθεηηθεί από ηην ΔΔ)

Σποποποιήζειρ ζε ππόηςπα πος αποηελούν μέπορ ηος ππογπάμμαηορ εηήζιων βεληιώζεων για ηο 2011 ηος ςμβοςλίος Γιεθνών Λογιζηικών Πποηύπων (ζε ιζσύ από ηην 1

Ηανοςαπίος 2013, δεν έσει ςιοθεηηθεί από ηην ΔΔ).

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 και ΓΛΠ 27, Σποποποιήζειρ - Δηαιπίερ Δπενδύζεων (ζε ιζσύ από ηη 1 Ηανοςαπίος 2014, δεν έσει ςιοθεηηθεί από ηην ΔΔ)

Οη επελδχζεηο ζηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο ινγίδνληαη ζε θφζηνο κείνλ απνµείσζε.

ΓΛΠ 19, Σξνπνπνίεζε - Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)

Πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ εληφο ΔΔ

ΓΛΠ 28, Σποποποίηζη - Δπενδύζειρ ζε ςγγενείρ Δπισειπήζειρ και Κοινοππαξίερ (ζε ιζσύ από ηην 1η Ηανοςαπίος 2014)

ΓΛΠ 32, Σξνπνπνίεζε - Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)

ΓΠΥΑ 7, Σξνπνπνίεζε - Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)

ΓΠΥΑ 9, Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015)

ΓΠΥΑ 12, Γλσζηνπνίεζε πκκεηνρήο ζε άιιεο Οηθνλνκηθέο Οληφηεηεο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)

2.16         Πξνβιέςεηο

2.19    Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο 

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξία έρεη µηα ππάξρνπζα λνµηθή ή ηεθµεξησµέλε ππνρξέσζε σο απνηέιεζµα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη είλαη πηζαλφ λα

απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα δηαθαλνληζµφ ηεο ππνρξέσζεο ην πνζφ ηεο νπνίαο µπνξεί λα εθηηµεζεί µε αμηνπηζηία.

2.18     Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη άιια ηζνδύλαµα

2.17         Μεηνρηθό θεθάιαην 

Οη θνηλέο µεηνρέο θαηαρσξνχληαη σο ίδηα θεθάιαηα.

Σα έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη, θαζαξά απφ θφξνπο, αθαηξεηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα, σο µείσζε ηνπ πξντφληνο έθδνζεο.

3.1              Πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ

3.3              Φόξνο εηζνδήµαηνο

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο θάλεη εθηηµήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζµφ ηεο πξφβιεςεο θφξνπ εηζνδήµαηνο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζµνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο

θαλνληθήο ξνήο ησλ εξγαζηψλ, γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζµφο θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα αλαµελφµελα θνξνινγηθά

ειεγθηηθά ζέµαηα, βάζεη εθηηµήζεσλ θαηά πφζν ζα πξνθχςνπλ επηπξφζζεηνη θφξνη. Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζµα απηψλ ησλ ππνζέζεσλ δηαθέξεη απφ ηα πνζά

πνπ αλαγλσξίζηεθαλ αξρηθά, νη δηαθνξέο ζα επεξεάζνπλ ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηηο αλαβαιιφµελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία

γίλεηαη απηφο ν πξνζδηνξηζµφο. 

Ζ Δηαηξία εμεηάδεη δηαξθψο ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ πειαηψλ γηα λα αμηνινγήζεη θαηά πφζν έρνπλ ππνζηεί απνµείσζε. ηνλ πξνζδηνξηζµφ αλ πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζµάησλ δεµία απνµείσζεο, ε Δηαηξία, ρξεζηµνπνηψληαο ηελ θξίζε ηεο, εμεηάδεη θαηά πφζν ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη

πξνζδηνξίζηµε µείσζε ζηηο αλαµελφµελεο ηαµεηαθέο ξνέο απφ έλα ραξηνθπιάθην πειαηψλ, πξηλ ε µείσζε µπνξέζεη λα ζπζρεηηζηεί µε έλα ζπγθεθξηµέλν ππφινηπν πειάηε

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Σέηνηα έλδεημε δπλαηφλ λα πεξηιαµβάλεη δεδνµέλα πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη ππνδειψλνπλ φηη ππήξμε αξλεηηθή δηαθνξνπνίεζε ζηε δπλαηφηεηα

απνπιεξσµήο απφ ηελ νµάδα ησλ πηζηνχρσλ, ή ζηηο εζληθέο ή ηνπηθέο νηθνλνµηθέο ζπλζήθεο, πνπ ζρεηίδνληαη µε αζεηήζεηο ππνρξεψζεσλ έλαληη νµάδαο πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ. Ζ Γηνίθεζε ρξεζηµνπνηεί εθηηµήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εµπεηξία δεµηψλ απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία µε παξφµνηα ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ,

θαη παξφµνηα αληηθεηµεληθή έλδεημε απνµείσζεο µε απηά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, φηαλ πξνζδηνξίδεη ηηο µειινληηθέο ηαµεηαθέο ξνέο.

ΓΠΥΑ 11, Απφ Kνηλνχ πκθσλίεο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)

ΓΠΥΑ 10, Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ (ζε ιζσύ από ηην 1η Ηανοςαπίος 2014)

ΓΛΠ 27, Σποποποίηζη - Αηομικέρ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ (ζε ιζσύ από ηην 1η Ηανοςαπίος 2014 )

ΓΠΥΑ 9 θαη ΓΠΥΑ 7, Σξνπνπνηήζεηο -Τπνρξεσηηθή Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρχνο θαη Γλσζηνπνηήζεηο Μεηάβαζεο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015, δελ έρεη πηνζεηεζεί

απφ ηελ ΔΔ)

ΓΛΠ 1, Σξνπνπνίεζε - Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)
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4  Γηαρείξηζε ρξεµαηννηθνλνµηθνύ θηλδύλνπ

Ζ Δηαηξία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, πνπ είλαη ν θίλδπλνο ην αληηζπµβαιιφµελν µέξνο λα αδπλαηεί λα εμνθιήζεη πιήξσο ηα πνζά πνπ νθείιεη φηαλ απηά πξνθχπηνπλ.

Πξνβιέςεηο απνµείσζεο αλαγλσξίδνληαη γηα δεµίεο πνπ έρνπλ πξαγµαηνπνηεζεί θαηά ηελ εµεξνµελία ηνπ ηζνινγηζµνχ. πλεπψο ε ∆ηνίθεζε δηαρεηξίδεηαη πξνζεθηηθά ηελ

έθζεζή ηεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ζηα πιαίζηα θαη ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο επνπηηθήο αξρήο ( Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ). 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο ζρεηίδνληαη θπξίσο, εθ θχζεσο, µε ηε ρξήζε ρξεµαηννηθνλνµηθψλ µέζσλ, πεξηιαµβαλνµέλσλ παξαγψγσλ. 

χκθσλα κε ην Ν.2843/2000 θαη ηεο ππ’αξηζκφλ 2/213/28.03.2001 απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πξέπεη κέρξη ην πέξαο ηνπ Σ + 3, ν πειάηεο λα έρεη εμνθιήζεη

ην ηίκεκα ηεο αγνξάο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην κέινο ηνπ Υ.Α πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν ηελ εκέξα Σ + 4 ιακβάλεη αλαγθαζηηθέο εθπνηήζεηο, ή

αλαιφγσο πξνβαίλεη ζε πξνθαηαβνιή κέξνπο ηνπ ηηκήκαηνο αγνξάο θαη ελ γέλεη δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν. Δλαιιαθηηθά ν πειάηεο κεηά απφ

ππνγεγξακκέλε πξφζζεηε ζχκβαζε κε ηελ εηαηξία έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 3ήκεξεο πίζησζεο πνπ πξνζηδηάδεη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη κε

ην margin account.

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηα ειεχζεξα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ησλ πειαηψλ επέβαιε ζηα κέιε ηνπ Υ.Α ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε

2/306/22.06.2004 φπσο ηζρχεη λα ηεξνχλ ηα ρξήκαηα ησλ πειαηψλ ηνπο, ζε εηδηθνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο κέζσ εγλσζκέλεο θήκεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Σα ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ πειαηψλ ηξηήκεξεο πίζησζεο κε 31/12/2012 αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 1,919,633.14 € θαη ε ηξέρνπζα αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αζθαιείαο

αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 150,141,874.83 €.

(η) Κίλδπλνο ζέζεο

Σν κνληέιν παξνρήο πηζηψζεσλ ζηεξίδεηαη ζηελ γεληθή αξρή θαηά ηελ νπνία ε πίζησζε δίδεηαη κφλνλ θαηφπηλ ζρεηηθήο έγγξαθεο ζχκβαζεο κεηαμχ κέινπο θαη πειάηε θαη

εθφζνλ ν ηειεπηαίνο παξέρεη ζην κέινο αληίζηνηρε εμαζθάιηζε ηεο πίζησζεο, επί ηεο νπνίαο πθίζηαηαη λφκηκν ελέρπξν ππέξ ηνπ κέινπο.

Σεξνχληαη κε βάζε ηηο εθάζηνηε θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ησλ επνπηεπφλησλ αξρψλ. 

Ζ ρξεµαηννηθνλνµηθή θαηάζηαζε θαη νη ηαµεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξίαο εθηίζεληαη ζε θίλδπλν απφ ηελ επίδξαζε ησλ δηαθπµάλζεσλ ζηηο ηζρχνπζεο ζπλαιιαγµαηηθέο ηζνηηµίεο.

Με 31/12/2012 ε Δηαηξία είρε ακειεηέν ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν (ζεκ.25).

Με 31/12/2012 ε ζπλνιηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο καο (delta equivalent per Risk Factor) αλεξρφηαλ ζε +409,557 € (FTSE/ΥΑ Large Cap Index: -1,863,742 €, Μεηνρέο:

+2,273,299 €). Ο θίλδπλνο αγνξάο κε βάζε ην εζσηεξηθφ κνληέιν VAR (value at risk) θαη κε παξακέηξνπο VaR 10 εκεξψλ, 99% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο αλεξρφηαλ ζε

323,172 €. Δπίζεο αλ ε Δηαηξία ρξεηαδφηαλ λα ξεπζηνπνηήζεη πιήξσο ην ραξηνθπιάθην ηεο, ε κέγηζηε πηζαλή δεκία ηεο απφ ηελ ξεπζηνπνίεζε απηή ππνινγίζηεθε ζε

20,685 €, πνζφ πνπ έρεη εμνδνπνηεζεί.

(γ) Πηζηωηηθόο θίλδπλνο γηα Τ + 4 (3ήκεξε πίζηωζε)

(β) ∆εζµεύζεηο πνπ ζρεηίδνληαη µε πίζηωζε 

Ζ ρξεµαηννηθνλνµηθή θαηάζηαζε θαη νη ηαµεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξίαο εθηίζεληαη ζε θίλδπλν απφ ηηο επηδξάζεηο ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηα ηζρχνληα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Ο

θίλδπλνο επηηνθίνπ ζε ηακεηαθέο ξνέο, είλαη ν θίλδπλνο νη κειινληηθέο ξνέο κεηξεηψλ απφ έλα ρνξεγνχκελν δάλεην λα δηαθπκαλζνχλ ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηα επηηφθηα

αγνξάο. Δηδηθφηεξα, γηα ηηο ρνξεγνχκελεο πηζηψζεηο κέζσ ηνπ πξντφληνο margin θαη 3ήκεξεο πίζησζεο ν ελ ιφγσ επηηνθηαθφο θίλδπλνο κεηαθπιίεηαη σο επί ην πιείζηνλ

ζπκβαηηθά ζηνπο πειάηεο καο. πλνιηθά, ε έθζεζε ηεο Δηαηξίαο ζηνλ επηηνθηαθν θίλδπλν ζεσξείηαη ακειεηέα (ζεκ.26).

(α) Παξάγωγα

4.2.2                Κίλδπλνο αγνξάο

(δ) Καηαζέζεηο ζε ρξεκαηνπηζηωηηθά ηδξύκαηα ώξηκωλ πηζηωηηθώλ ππνινίπωλ

Οη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθ κέξνπο ησλ κειψλ ηνπ Υ.Α παξνρή πηζηψζεσλ νξίδνληαη ζηνλ λφκν, αιιά θαη ζηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζεο

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ησλ Πξάμεσλ ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε Δηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε

ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν εθ ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο.

Σν margin account παξέρεη ζηνπο επελδπηέο ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ πεξηζζφηεξεο κεηνρέο απφ εθείλεο πνπ ζα ηνπο επέηξεπε ην δηαζέζηκν θεθάιαηφ ηνπο

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ηερληθή κφριεπζεο. Ωζηφζν, ε αγνξά κεηνρψλ κε πίζησζε είλαη κία ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ επελδπηέο πνπ είλαη εμνηθεησκέλνη κε απηφ ην

εξγαιείν θαη γλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ.

(ηη )Σπλαιιαγµαηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν αγνξάο. Ο θίλδπλνο αγνξάο πξνθχπηεη απφ αλνηθηέο ζέζεηο ζε µεηνρηθά πξντφληα, ηα νπνία εθηίζεληαη ζε γεληθέο θαη ζπγθεθξηµέλεο

δηαθπµάλζεηο ζηελ αγνξά θαη πεξηθιείεη ηνλ θίλδπλν ζέζεο, ην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαη ηνλ επηηνθηαθφ θίλδπλν. Οη ζέζεηο πνπ παίξλεη ε Δηαηξία είλαη γηα εκπνξηθνχο

ζθνπνχο θαη αθνξνχλ κεηνρέο, παξάγσγα πνπ ν ππνθείκελνο ηίηινο είλαη κεηνρή ή δείθηεο κεηνρψλ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη εηζεγκέλα ζε νξγαλσκέλε αγνξά άκεζα

ξεπζηνπνηήζηκα θαη επηδεθηηθά αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ αγνξάο.

4.1              Υξήζε ρξεµαηννηθνλνµηθώλ µέζσλ

Ζ Δηαηξία εμεηάδεη ζε εηήζηα βάζε θαηά πφζνλ ε ππεξαμία έρεη ππνζηεί απνκείσζε, ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή αξρή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε εκείσζε 2.9. Οη αλαθηήζηκεο

αμίεο ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ αμία ρξήζεψο ηνπο. Οη ππνινγηζκνί απηνί βαζίδνληαη ζε πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ

θεξδνθνξία θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο απαηηνχλ ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ, φπσο γηα ην ξπζκφ αλάπηπμεο εζφδσλ, εμφδσλ θαη πεξηζσξίσλ θέξδνπο. 

4.2.1                Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

4.2              Παξάγνληεο ρξεµαηννηθνλνµηθνύ θηλδύλνπ

3.4              Δθηηκώκελε απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο

Ζ δπλαηφηεηα παξνρήο πηζηψζεσλ απφ ηα κέιε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ (margin

account), ξπζκίζηεθε γηα πξψηε θνξά κε ην Ν.2843/2000.

Ζ Δηαηξία ζπλαιάζζεηαη θπξίσο ζε ρξεµαηννηθνλνµηθά µέζα θαη ελίνηε παίξλεη ζέζεηο ζε εμσρξεµαηηζηεξηαθά µέζα, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ παξαγψγσλ µέζσλ, γηα λα

εθµεηαιιεχεηαη βξαρππξφζεζµεο δηαθπµάλζεηο ζηελ αγνξά µεηνρψλ θαη ιφγσ ηεο επηηέιεζεο ηνπ θπξίνπ ξφινπ ηεο σο Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή ηχπνπ Β ζηελ εγρψξηα

αγνξά εηζεγκέλσλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξνηφλησλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηνηθεηηθέο Δπηηξνπέο ηνπ Οκίινπ Eurobank Ergasias

θαζνξίδνπλ ηα φξηα ζπλαιιαγψλ γηα ην µέγεζνο ηνπ αλνίγµαηνο πνπ µπνξεί λα απνδερζνχλ. 

Σα ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ πειαηψλ margin κε 31/12/2012 αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 14,527,764.01 € θαη ε ηξέρνπζα αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αζθαιείαο αλεξρφηαλ ζην

πνζφ ησλ 34,306,935.082 €.

(ηηη )Επηηνθηαθόο  θίλδπλνο 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο ηελ εθζέηνπλ ζε δηάθνξνπο ρξεµαηννηθνλνµηθνχο θηλδχλνπο: πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν αγνξάο θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Ζ γεληθή

πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο Δηαηξίαο εζηηάδεηαη ζηελ αβεβαηφηεηα ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ αγνξψλ θαη απνζθνπεί ζην λα ειαρηζηνπνηεί πηζαλέο αξλεηηθέο

επηπηψζεηο ζηε ρξεµαηννηθνλνµηθή επίδνζε, ρξεµαηννηθνλνµηθή θαηάζηαζε θαη ηαµεηαθή ξνή ηεο Δηαηξίαο. 

Ζ Δηαηξία δηαηεξεί φξηα ειέγρνπ ησλ θαζαξψλ αλνηθηψλ ζέζεσλ ζε παξάγσγα, δειαδή ηεο δηαθνξάο µεηαμχ ζπµβνιαίσλ αγνξάο θαη πψιεζεο, θαηά πνζφ θαη φξνπο. ε

θάζε ζηηγµή, ην πνζφ πνπ ππφθεηηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηελ ηξέρνπζα εχινγε αμία ησλ µέζσλ πνπ είλαη επλντθά γηα ηελ Δηαηξία (δειαδή παξάγσγα µε

ζεηηθή εχινγε αμία), πνπ ζε ζρέζε µε ηα παξάγσγα είλαη µφλν έλα µηθξφ µέξνο ηνπ ζεσξεηηθνχ πνζνχ ησλ ζπµβνιαίσλ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα λα εθθξάζνπλ ηνλ φγθν

ησλ εθθξεµψλ µέζσλ. Ζ δηαρείξεζε ηεο έθζεζεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, γίλεηαη ζπλππνινγηδνµέλεο ηεο πηζαλήο έθζεζεο ζε δηαθπµάλζεηο ηεο αγνξάο. Δμαζθαιίζεηο ή άιια

αμηφγξαθα δελ ιαµβάλνληαη ζπλήζσο γηα εθζέζεηο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν απηψλ ησλ µέζσλ, εθηφο φπνπ ε Δηαηξία απαηηεί θαηάζεζε ηνπ πεξηζσξίνπ (margin deposit) απφ ηα

αληηζπµβαιιφµελα µέξε. 
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α.

β.

Χρημαηιζηηριακές 

ηιμές ζε ενεργές 

αγορές 

(Επίπεδο 1)

Μονηέλο 

αποηίμηζης, 

παραηηρήζιμες 

ηιμές

(Επίπεδο 2)

ύνολο

€ τιλ.. € τιλ.. € τιλ..

Υπημαηοοικονομικά ζηοισεία ενεπγηηικού ζηην εύλογη αξία μέζω αποηελεζμάηων:

Υπημαηοοικονομικά ζηοισεία ενεπγηηικού εμποπικού σαπηοθςλακίος 19,332                   541                                              19,873 

Παπάγωγα σπημαηοοικονομικά μέζα 454                        -                                                        454 

Υαπηοθςλάκιο διαθέζιμων ππορ πώληζη επενδςηικών ηίηλων -                             140                                                   140 

ύνολο σπημαηοοικονομικών ζηοισείων ενεπγηηικού 19,786                   681                   20,467                          

Υπημαηοοικονομικά ζηοισεία ςποσπεώζεων ζηην εύλογη αξία μέζω αποηελεζμάηων:

Παπάγωγα σπημαηοοικονομικά μέζα 2,999                     -                                                     2,999 

ύνολο σπημαηοοικονομικών ζηοισείων ςποσπεώζεων 2,999                     -                                                     2,999 

Χρημαηιζηηριακές 

ηιμές ζε ενεργές 

αγορές 

(Επίπεδο 1)

Μονηέλο 

αποηίμηζης, 

παραηηρήζιμες 

ηιμές

(Επίπεδο 2)

ύνολο

€ τιλ.. € τιλ.. € τιλ..

Υπημαηοοικονομικά ζηοισεία ενεπγηηικού ζηην εύλογη αξία μέζω αποηελεζμάηων:

Υπημαηοοικονομικά ζηοισεία ενεπγηηικού εμποπικού σαπηοθςλακίος 4,801                     561                                                5,362 

Παπάγωγα σπημαηοοικονομικά μέζα 648                        -                                                        648 

Υαπηοθςλάκιο διαθέζιμων ππορ πώληζη επενδςηικών ηίηλων -                             140                                                   140 

ύνολο σπημαηοοικονομικών ζηοισείων ενεπγηηικού 5,449                     701                   6,150                            

Υπημαηοοικονομικά ζηοισεία ςποσπεώζεων ζηην εύλογη αξία μέζω αποηελεζμάηων:

Παπάγωγα σπημαηοοικονομικά μέζα 4,084                     -                                                     4,084 

ύνολο σπημαηοοικονομικών ζηοισείων ςποσπεώζεων 4,084                     -                                                     4,084 

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. Ζ ηηµή αγνξάο, φπνπ ππάξρεη µηα ελεξγή αγνξά (φπσο έλα αλαγλσξηζµέλν ρξεµαηηζηήξην), είλαη ε θαιχηεξε έλδεημε

ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ρξεµαηννηθνλνµηθνχ µέζνπ. ηηο 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.

Σα ππφινπηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ είλαη βξαρππξφζεζκα ή επαλαηηκνινγνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ε ινγηζηηθή ηνπο αμία πξνζεγγίδεη ζηελ εχινγε

αμία ηνπο.

4.2.5               Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα

Όια 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.

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:

4.2.4                Κίλδπλνο ζπγθέληξσζεο 

πγθεθξηκέλα γηα 31/12/2012 ν Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηεο Δηαηξίαο καο ήηαλ 58,17% κε φξην 8%.

4.2.3                Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ζ Δηαηξία εθηίζεηαη ζε θαζεµεξηλνχο θηλδχλνπο ξεπζηφηεηαο. Ζ Δηαηξία δε, δηαηεξεί πφξνπο µεηξεηψλ γηα λα θαιχςεη φιεο απηέο ηηο αλάγθεο θαζψο ε εµπεηξία θαηαδεηθλχεη

φηη ην ειάρηζην επίπεδν επαλεπέλδπζεο ησλ θεθαιαίσλ πξνο ιήμε µπνξεί λα πξνβιεθζεί µε ςειφ πνζνζηφ βεβαηφηεηαο. Ζ ∆ηνίθεζε θαζνξίδεη φξηα ηνπ ειάρηζηνπ

πνζνζηνχ θεθαιαίσλ πξνο ιήμε πνπ είλαη δηαζέζηµα γηα λα θαιχςνπλ ηέηνηα αλνίγµαηα ξεπζηφηεηαο (liquidity gap) ρξεζηµνπνηψληαο ζελάξηα πξνζνµνίσζεο θαηαζηάζεσλ

θξίζεο (stress tests). 

Οη αξρηθνί ζηφρνη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη ε Δηαηξία δηαηεξεί ηθαλνπνηεηηθνχο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πξνθεηκέλνπ λα

ππνζηεξηρζνχλ νη εξγαζίεο ηεο θαη λα κεγηζηνπνηεζεί ην φθεινο ησλ κεηφρσλ.

31-Γεθ-11

4.3              Δύινγεο αμίεο ρξεµαηννηθνλνµηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ 

Οη ιήμεηο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ε ηθαλφηεηα λα αληηθαηαζηαζνχλ ζε απνδεθηφ θφζηνο νη ηνθνθφξεο ππνρξεψζεηο θαηά ηε ιήμε ηνπο, απνηεινχλ

παξάγνληεο ζηνλ θαζνξηζµφ ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο θαη ηεο έθζεζήο ηνπ ζηηο δηαθπµάλζεηο επηηνθίσλ (ζεκ.27).

Δπίπεδν 2 - Υξεκαηννηθνλνκηθά 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 1 - Υξεκαηηζηεξηαθέο 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.

Υξεκαηννηθνλνκηθά 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.

31-Γεθ-12

Ζ Δηαηξία δηαρεηξίδεηαη ηε θεθαιαηαθή δνκή ηεο θαη δηελεξγεί πξνζαξκνγέο αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.

Ζ Δηαηξία κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηε θεθαιαηαθή δνκή ηεο κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ πνζνχ δηαλνκήο κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο, κε ηελ επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο

κεηφρνπο ή κε ηελ έθδνζε θεθαιαηαθψλ ηίηισλ. 

Δπίπεδν 3 - Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο κε ζεκαληηθά δεδνκέλα πξνεξρφκελα απφ κε παξαηεξήζηκεο ηηκέο.

Ο θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο αλαθέξεηαη ζηε πεξίπησζε πνπ ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ή ηα αλνίγκαηα ηεο εηαηξίαο αληηζηνηρίδνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ έλαληη κεκνλσκέλνπ

αληηζπκβαιιφκελνπ ή νκάδαο ζπλδεδεκέλσλ αληηζπκβαιινκέλσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ή ίδηνπ εθδφηε εμαζθάιηζεο αλαθνξηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Γηα ηνπο

πειάηεο ιηαληθήο κε νκνεηδή ραξαθηεξηζηηθά ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ηεο εηαηξίαο δηαηίζεηαη ζε κεγάιε δηαζπνξά ζηνπο πειάηεο ηεο. Γηα ηνπο ζεζκηθνχο πειάηεο ή

νκάδεο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηψλ ηα αλνίγκαηα κε δεδνκέλν φηη είλαη ηδηαίηεξα βξαρππξφζεζκα ζεσξείηαη φηη ν ζεκαληηθφηεξνο εθ ησλ θηλδχλσλ είλαη απηφο ηνπ χςνπο ηνπ

αλνίγκαηνο ή ηνπ ζπλνιηθνχ αλνίγκαηνο ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηψλ, ελψ ινηπνί θίλδπλνη (πρ ρψξαο) ζεσξνχληαη πνιχ κηθξνί.
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5 Απνηειέζκαηα από ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο

1/1 - 31/12/2011

Κέξδε απφ κεηνρέο 4,429,261 -20,902,211

Κέξδε απφ παξάγσγα -3,920,386 20,792,138

Κέξδε απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 13,006 8,451

521,881 -101,621

6 Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.
1/1 - 31/12/2011

Έζνδα απφ ελνίθηα 12,924 12,622

Λνηπά έζνδα 1,110

14,034 12,622

7 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

1/1 - 31/12/2011

7,961,161              8,872,857                     

1,473,642              1,185,251                     

1,151,328              1,400,434                     

10,586,131            11,458,542                   

8 Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

1/1 - 31/12/2011

Έμνδα δηνηθήζεσο 2,035,024              5,576,135                     

Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θαη γεληθνχο θηλδχλνπο 406,392                 423,745                        

Δλνίθηα πιεξσηέα γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 1,038,230              1,154,047                     

3,479,646              7,153,927                     

9 Έζνδα από ηόθνπο

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

1/1 - 31/12/2011

Πηζησηηθνί ηφθνη 1,173,240 2,013,376

Πξφζνδνη Δπηθνπξηθνχ & πλεγγπεηηθνχ Κεθαιαίνπ 98,723 174,212

1,271,963              2,187,588                     

10 Φόξνο εηζνδήµαηνο

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

1/1 - 31/12/2011

Φφξνο εηζνδήκαηνο πεξηφδνπ 5,877 1,127,499

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (ζεκ.11)                    65,279                            74,464 

ύνολο 71,156 1,201,963

Μείνλ έθηαθηε εηζθνξά                     (1,404,751)

πλνιηθή πξόβιεςε γηα θόξνπο εηζνδήκαηνο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα 71,156                   (202,788)                       

1/1 - 31/12/2011

Κέξδε πξν θφξσλ 1,011,658              4,175,717                     

Φφξνο κε ηνλ ηζρχνληα ζπληειεζηή θνξνινγίαο (2012:20%, 2011:20%) 202,332                 835,143                        

Φνξνινγηθή επίδξαζε:

εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ δε θνξνινγνχληαη (196,455)                366,820                        

Δπηζηξνθή Έθηαθηεο Δηζθνξάο -                             (1,404,751)                    

Φόξνο εηζνδήκαηνο 5,877                     (202,788)                       

Ο Διιεληθφο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο γηα ηα έηε 2011- 2012 είλαη 20% . Ζ ζπκθσλία ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηα θέξδε πξηλ ηνπο θφξνπο κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο

ζπληειεζηέο θαη ηνπ εμφδνπ απφ θφξνπο έρεη σο εμήο:

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηηο 31/12/2012 αλέξρεηαη ζε 145 άηνκα ελψ ζηηο 31/12/2011 αλεξρφηαλ ζε 158 άηνκα.

1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2012

Γηα ηελ Δηαηξία εθδφζεθε ην «Φνξνινγηθφ Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο» γηα ηε ρξήζε 2011 ρσξίο νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζην θφξν. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ην

νηθνλνκηθφ έηνο πνπ ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ηεο Δηαηξίαο ζεσξείηαη ηειηθφ απφ πιεπξάο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κεηά ην πέξαο δεθανρηψ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ

«Φνξνινγηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ πκκφξθσζεο» ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Γηα ηε ρξήζε 2012 ε εηαηξία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ

Λνγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ.5 Ν.2238/1994. Σν ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2012.

Ζ εηαηξία δελ έρεη πεξαηηέξσ αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο.

1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2012

1/1 - 31/12/2012

Δηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο

1/1 - 31/12/2012

Λνηπέο δαπάλεο πξνζσπηθνχ

Μηζζνί, εκεξνκίζζηα θαη επηδφκαηα πξνζσπηθνχ

1/1 - 31/12/2012
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11 Αλαβαιιόκελε θνξνινγία

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 42,395                   

(65,279)                  

Τπφινηπν ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ/έηνπο (22,884)                  

πληάμεηο θαη ινηπέο παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ Τπεξεζία 43,072

Λνηπέο πξνζσξηλέο δηαθνξέο (65,956)                  

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / (ππνρξεώζεηο) (22,884)                  

Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 116,859                 

(74,464)                  

Τπφινηπν ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ/έηνπο 42,395                   

πληάμεηο θαη ινηπέο παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ Τπεξεζία 77,395

Λνηπέο πξνζσξηλέο δηαθνξέο -35,000

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 42,395

1/1 - 31/12/2012

πληάμεηο θαη ινηπέο παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 34,323                   

Λνηπέο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 30,956                   

Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή ρξέσζε 65,279                   

1/1 - 31/12/2011

πληάμεηο θαη ινηπέο παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 15,146                   

Λνηπέο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 59,318                   

Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή ρξέσζε 74,464                   

12 Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

31-Γεθ-11

Σακείν 9,577 5,170

Reverse Repos 17,647,797 30,518,223

Repos σξίκσλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ πειαηψλ (ζεκ.15) 39,024,972 41,665,161

Καηαζέζεηο φςεσο Δηαηξίαο 255,399 148,386

Καηαζέζεηο φςεσο δεζκεπκέλεο ππέξ ΔΣΔΔΠ 11,542,200 11,293,000

Καηαζέζεηο φςεσο σξίκσλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ πειαηψλ 6,114,009 8,462,293

74,593,954 92,092,233

Γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, σο ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα λννχληαη ηα αθφινπζα ππφινηπα ηα νπνία έρνπλ ιήμε κηθξφηεξε ησλ 90

εκεξψλ:

Οη αλαβαιιφµελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (ππνρξεψζεηο) πξνήιζαλ απφ ηα πην θάησ:

31-Γεθ-12

Ζ αλαβαιιφµελε θνξνινγηθή ρξέσζε (πίζησζε) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζµάησλ απνηειείηαη απφ ηηο πην θάησ πξνζσξηλέο δηαθνξέο:

31-Γεθ-12

31-Γεθ-11

Υξέσζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζµνχ αλαβαιιφµελεο θνξνινγίαο παξνπζηάδεηαη πην θάησ:

Οη αλαβαιιφµελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (ππνρξεψζεηο) πξνήιζαλ απφ ηα πην θάησ:

Υξέσζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ

Αλαβαιιφµελνο θφξνο εηζνδήµαηνο ππνινγίδεηαη γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο µε βάζε ηε µέζνδν ηεο πιήξνπο ππνρξέσζεο (liability method) θαη µε αλαµελφµελν

πξαγµαηηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 20%.
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13 Υαξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

31-Γεθ-11

Μεηνρέο

- Δηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 19,332,508            4,800,646                     

- Δηαηξηθέο νκνινγίεο 540,618                 561,059                        

19,873,126            5,361,705                     

Απφ ηηο παξαπάλσ κεηνρέο πνζφ  6.295.800 € είλαη δεζκεπκέλν ππέξ ΔΣΔΔΠ.

Σν ζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ εηζεγκέλσλ κεηνρψλ ραξαθηεξίδεηαη σο θαηερφκελν γηα εκπνξία.

14 Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

πκβαηηθή/

νλνκαζηηθή Δύινγε αμία Δύινγε αμία

αμία Δλεξγεηηθό Παζεηηθό

Παξάγσγα δηαθξαηνύκελα γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο

18,944,069            123,756            89,013                          

Γηαπξαγκαηεχζηκα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο  928,125                 329,750            26,774                          

453,506            115,787                        

2,883,228                     

453,506            2,999,015                     

πκβαηηθή/

νλνκαζηηθή Δύινγε αμία Δύινγε αμία

αμία Δλεξγεηηθό Παζεηηθό

Παξάγσγα δηαθξαηνύκελα γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο

Γηαπξαγκαηεχζηκα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο 8,210,965              99,606              123,834                        

Γηαπξαγκαηεχζηκα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο  1,134,275              548,141            7,712                            

647,747            131,546                        

3,952,837                     

647,747            4,084,383                     

15

31-Γεθ-11

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο-Υξεκαηηζηέο-Υξεκαηηζηήξην 31,761,824            24,650,593                   

31,761,824            44,989,060                   

Τπνρξεψζεηο απφ πξάμεηο πξνζσξηλήο εθρψξεζεο - Repos (ζεκ.12) 39,024,972            41,665,151                   

Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο-Υξεκαηηζηέο-Υξεκαηηζηήξην 14,541,995            6,533,208                     

Τπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο εθθαζαξηζκέλσλ ζπλαιιαγψλ 4,312,670              5,165,130                     

57,879,637            53,363,489                   

Οη ελ ιφγσ ζέζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αληηζηάζκηζε ζέζεσλ ζε πκβφιαηα Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο (ΜΔ) πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο ππνρξεψζεηο καο εηδηθήο

δηαπξαγκάηεπζεο ζε ΜΔ επί κεηνρψλ θαη επί δεηθηψλ

31-Γεθ-12

31-Γεθ-12

31-Γεθ-11

31-Γεθ-12

Δμσρξεκαηηζηεξηαθά δθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο θαη πψιεζεο δεηθηψλ

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

Αλνηθηέο πσιήζεηο κεηνρψλ ζην ΥΑΑ

Πειάηεο-Υξεκαηηζηέο-Υξεκαηηζηήξην-Repos

Γηαπξαγκαηεχζηκα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο 

Αλνηθηέο πσιήζεηο κεηνρψλ ζην ΥΑΑ

Οη εχινγεο αμίεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνζεγγίδνπλ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ βηβιίσλ.
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16 Αζώµαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

Λνγηζκηθό

Αμία θηήζεο :

Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 2012 213,035                   1,872,594                        2,085,629           

Απμήζεηο -                                       -                           

Πσιήζεηο / δηαγξαθέο -                               -                                       -                           

Τπφινηπν

 31 Γεθεκβξίνπ 2012 213,035                   1,872,594                        2,085,629           

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο:

Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 2012 (74,155)                    - (74,155)               

Πσιήζεηο - δηαγξαθέο -                               -                                       -                           

Απνζβέζεηο γηα ηελ πεξίνδν (34,767)                    -                                       (34,767)               

Τπφινηπν 31εο Γεθεκβξίνπ 

2012 (108,922)                  -                                       (108,922)             
-                                       

Αλαπφζβεζηε αμία 31εο 

Γεθεκβξίνπ 2012 104,113                   1,872,594                        1,976,707           

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

Λνγηζκηθό

Αμία θηήζεο :

Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 2011 39,435                     1,872,594                        1,912,029           

Απμήζεηο 173,600                   -                                       173,600               

Πσιήζεηο / δηαγξαθέο -                               -                                       

Τπφινηπν

 31 Γεθεκβξίνπ 2011 213,035                   1,872,594                        2,085,629           

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο:

Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 2011 (39,435)                    (39,435)               

Πσιήζεηο - δηαγξαθέο -                               -                                       

Απνζβέζεηο γηα ηελ πεξίνδν (34,720)                    -                                       (34,720)               

Τπφινηπν 31εο Γεθεκβξίνπ 

2011 (74,155)                    -                                       (74,155)               
-                                       

Αλαπφζβεζηε αμία 31εο 

Γεθεκβξίνπ 2011 138,880                   1,872,594                        2,011,474           

ύλνιν 

Αζώκαησλ 

αθηλεηνπνηή-

ζεσλ Τπεξαμία

Οη αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο αθνξνχλ ζηελ ππεξαμία ηεο εχινγεο αμίαο ηεο θαζαξήο ζέζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ εμαγνξά θαη απνξξφθεζε ηεο

εηαηξίαο ACCENTIS Α.Δ. Παξνρήο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ πκβνπιψλ ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο απφ ηελ εηαηξία Eurobank EFG Telesis Finance θαζψο θαη ινγηζκηθφ

αλαπφζβεζηεο αμίαο πνζνχ χςνπο 104.113 €.

  31-Γεθ-2012

Τπεξαμία

ύλνιν 

Αζώκαησλ 

αθηλεηνπνηή-

ζεσλ 

  31-Γεθ-2011

H ππεξαμία ειέγρεηαη ζε εηήζηα βάζε γηα ηπρφλ απνκείσζε θαη απνηηκάηαη ζηελ αμία θφζηνπο κείνλ ζπζζσξεπκέλε απνκείσζε. Ζ απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο δελ

αληηινγίδεηαη.

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππεξαμίαο ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ε Δηαηξία έιαβε ππφςε ηελ ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θφζηνπο ηεο εμαγνξάο βάζεη

κειινληηθψλ γεγνλφησλ.

Σν αλαθηήζηκν πνζφ κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ αμία ρξήζεσο απηήο. Οη ππνινγηζκνί απηνί ρξεζηκνπνηνχλ πξνβιέςεηο

ηακηαθψλ ξνψλ πνπ βαζίδνληαη ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πξνππνινγηζκνχο θαη θαιχπηνπλ πεξίνδν 5 εηψλ θαη βαζίδνληαη ζε εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο νη

νπνίεο αληαλαθινχλ ηε κειινληηθή πνξεία ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ θαη ηνπ θιάδνπ γεληθφηεξα.

Κχξηεο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεσο αθνξνχλ ξπζκφ αλάπηπμεο ζην δηελεθέο  2% θαη πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 16,2%.
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16 Δλζώµαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

Bειηηώζεηο ζε 

αθίλεηα ηξίησλ 

Έπηπια θαη ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Ηιεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο θαη 

ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα 

ύλνιν

ελζώκαησλ 

αθηλεηνπνηή-

ζεσλ

Αμία θηήζεο :

Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 2012 976,929                   1,700,715                        5,198,143           7,875,787              

Απμήζεηο 799                                  80,089                 80,888                   

Πσιήζεηο / δηαγξαθέο (25,074)                            (82,785)               (107,859)                

Τπφινηπν

 31 Γεθεκβξίνπ 2012 976,929                   1,676,440                        5,195,447           7,848,816              

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο:

Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 2012 (484,103)                  (1,365,645)                       (4,349,709)          (6,199,457)             

Πσιήζεηο - δηαγξαθέο 25,118                             82,046                 107,164                 

Απνζβέζεηο γηα ηελ πεξίνδν (63,078)                    (84,682)                            (182,039)             (329,799)                

Τπφινηπν 31εο Γεθεκβξίνπ 

2012 (547,181)                  (1,425,209)                       (4,449,702)          (6,422,092)             

Αλαπφζβεζηε αμία 31εο 

Γεθεκβξίνπ 2012 429,748                   251,231                           745,745               1,426,724              

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

Bειηηώζεηο ζε 

αθίλεηα ηξίησλ 

Έπηπια θαη ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Ηιεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο θαη 

ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα 

ύλνιν

ελζώκαησλ 

αθηλεηνπνηή-

ζεσλ

Αμία θηήζεο :

Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 2011 944,141                   2,022,385                        5,126,426           8,092,952              

Απμήζεηο 171,778                   23,247                             89,801                 284,826                 

Πσιήζεηο / δηαγξαθέο (138,990)                  (344,917)                          (18,084)               (501,991)                

Τπφινηπν

 31 Γεθεκβξίνπ 2011 976,929                   1,700,715                        5,198,143           7,875,787              

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο:

Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 2011 (530,623)                  (1,614,048)                       (4,190,439)          (6,335,111)             

Πσιήζεηο - δηαγξαθέο 116,633                   344,401                           40,467                 501,501                 

Απνζβέζεηο γηα ηελ πεξίνδν (70,113)                    (95,998)                            (199,737)             (365,848)                
Τπφινηπν 31εο Γεθεκβξίνπ 

2011 (484,103)                  (1,365,645)                       (4,349,709)          (6,199,458)             

Αλαπφζβεζηε αμία 31εο 

Γεθεκβξίνπ 2011 492,826                   335,070                           848,434               1,676,329              

31-Γεθ-12

31-Γεθ-11
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17

31-Γεθ-11

πκκεηνρή ζην Δπηθνπξηθφ 1,536,961              1,947,439                     

πκκεηνρή ζην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην 2,664,095              3,155,275                     

4,201,056              5,102,714                     

18

31-Γεθ-11

Μεηνρέο κε εηζεγκέλεο 20,456                   20,463                          

Οκνινγίεο Διιεληθψλ Γαλείσλ 119,560                 119,560                        

140,016                 140,023                        

Οη εχινγεο αμίεο πξνζεγγίδνπλ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο

31-Γεθ-11

140,023 140,123

Αγνξέο -                             -                                    

Πσιήζεηο (7)                           (100)                              

140,016 140,023

19

20 Λνηπά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνύ

31-Γεθ-11

'Eζνδα εηζπξαθηέα 60,824                   67,331                          

Πξνπιεξσκέλα έμνδα 610,543                 652,035                        

Λνηπέο απαηηήζεηο 112,581                 61,251                          

Απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην 5,734,688              8,949,874                     

Απαηηήζεηο απφ ηελ Δθθαζάξηζε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο 794,824                 365,761                        

Υξεψζηεο δηάθνξνη 536,023                 488,943                        

7,849,483              10,585,195                   

21 Πξόβιεςε γηα απνδεκηώζεηο απνρώξεζεο πξνζσπηθνύ

31-Γεθ-11

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 386,976                 462,705                        

Μεηψζε πξφβιεςεο απνδεκείσζεο (171,614)                (75,729)                         

Τπφινηπν ζην ηέινο ηνπ έηνπο 215,362                 386,976                        

ηηο Απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην πεξηιακβάλεηαη πνζφ καθξνπξφζεζκεο απαίηεζεο 4.892.281 €. 

31-Γεθ-12

Γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο πξφβιεςεο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο παξαδνρέο: α) επηηφθην πξνεμφθιεζεο 4.85%, β)

κειινληηθέο απμήζεηο 1%.

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

31-Γεθ-12

σμμεηοτές ζε ζσνδεόμενες επιτειρήζεις

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ

εκεηψλνπκε, εηδηθφηεξα γηα ην Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην ηα αθφινπζα :

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

31-Γεθ-12

Σν φξην ζπλαιιαγψλ θαη ην Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην ζεζπίζηεθαλ ζηα ηέιε 1996 αξρέο 1997 γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ζηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ. Ο

Ν.3371/2005 ηξνπνπνίεζε θαη ελίζρπζε ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δπηθνπξηθνχ Κεθαιαίνπ. Ο Όκηινο ΔΥΑΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην πλεγγπεηηθφ θαη ηελ έγθξηζε απφ ηελ

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κεηά απφ κειέηε ησλ κεζφδσλ θάιπςεο θηλδχλνπ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο Δπξσπαηθέο αγνξέο θαηέιεμε ζηελ πινπνίεζε ελφο ζχγρξνλνπ

κνληέινπ δηαρείξηζεο θαη θάιπςεο ηνπ θηλδχλνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ζηελ Διιεληθή αγνξά αμηψλ κε αιιαγή ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ησλ εκεξήζησλ νξίσλ ζπλαιιαγψλ

ησλ κειψλ ηνπ Υ.Α.

Υαξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο πώιεζε

Δπνκέλσο κε 31/12/2012 ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο καο αλέξρεηαη ζην 0.56% κε αμία ζπκκεηνρήο 719.500 €.

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ αλαιχεηαη σο αθνινχζσο

Με ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (4/6/2012) ηεο «Eurobank Ergasias Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ» ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο απμήζεθε θαηά

ην πνζφ ησλ 3.015.000 €, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε 300.000 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήοαμίαο 10.05 € θαη ηηκή δηάζεζεο 100 € ε θάζε κία.

Καηά ζπλέπεηα ε «Eurobank Equities ΑΔΠΔΤ» θαηά ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο ηεο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην (0.56%) θαιχπηεη ην πνζφ ησλ 167.100 €

αλαιακβάλνληαο 1.671 λέεο κεηνρέο. 

31-Γεθ-12

Με 31/12/2011 ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξία « Eurobank Ergasias Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ» δηακνξθψλεηαη ζε 0.56% θαη ε αμία ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην

πνζφ ησλ 441.000 €.

ηηο 28/2/2012 ζπλήιζε εθηάθησο ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο «Eurobank Ergasias Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ» θαη απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο κε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ πθηζηάκελσλ

κεηφρσλ. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε «Eurobank Equities ΑΔΠΔΤ» θαηά ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο ηεο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην (0.56%) θαιχπηεη ην πνζφ ησλ

111,400 € αλαιακβάλνληαο 1.114 λέεο κεηνρέο. 

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

ηηο ζπκκεηνρέο πεξηιακβάλνληαη πνζά : α) 1.536.961 € ην νπνίν αθνξά θαηαβνιή σο εγγχεζε εηζθνξψλ ζην Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ

Ν.2471/1997 θαη Ν.3371/2005 θαη ηηο θαη’εμνπζηνδφηεζε ηνπ εθδηδφκελεο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο). Γηαρεηξηζηήο θαη ζεκαηνθχιαθαο ηνπ Δπηθνπξηθνχ

Κεθαιαίνπ είλαη ηα Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. πκκεηνρψλ, β) 2.664.095 € ην νπνίν αθνξά θαηαβνιή σο εγγχεζε ζην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο

Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2533/1997. Δπηπιένλ, γηα ηνλ ίδην ζθνπφ έρεη εθδνζεί εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ 2.164.095 € ε νπνία

εκθαλίδεηαη ζε ινγαξηαζκνχο ηάμεσο. 

Λνηπά καθξνπξόζεζκα ζηνηρεία

Οη εχινγεο αμίεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνζεγγίδνπλ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ βηβιίσλ.

31-Γεθ-12
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22 Λνηπέο ππνρξεώζεηο

31-Γεθ-11

Πξνκεζεπηέο 773,030                 1,025,875                     

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 325,470                 320,054                        

Πηζησηέο δηάθνξνη θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 701,890                 3,530,895                     

Πξνκήζεηα δηακεζνιάβεζεο γηα δηαβίβαζε ρξεκαηηζηεξηαθψλ εληνιψλ 2,149,749              2,429,674                     

Πξνεηζπξαγκέλα έζνδα θαη έμνδα πιεξσηέα 13,719                   150,839                        

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 3,669,214              3,669,214                     

7,633,072              11,126,551                   

23 Μεηνρηθό θεθάιαην 

Κνηλέο Κνηλέο Καζαξό

κεηνρέο κεηνρέο πνζό

ηκρ

Σελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 & ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 1,390,350           27,807,000            27,807,000      

Κνηλέο Κνηλέο Καζαξό

κεηνρέο κεηνρέο πνζό

ηκρ

Σελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012 & ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 1,390,350           27,807,000            27,807,000      

Ζ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 20 € ε θάζε κία. Σν Μεηνρηθφ Κεθάιαην είλαη θαηαβιεκέλν νινζρεξψο.

24  Απνζεκαηηθά

Tαθηηθό Τπόινηπν αθάιππησλ Αθνξνιόγεηα Έθηαθηα

Απνζεκαηηθό
δεκηώλ  ρξενγξάθσλ  

κεηαθεξόκελν πξνο
Απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθά ύλνιν

κειινληηθό 

ζπκςεθηζκό

Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 2011 13,802,349              (58,886,088)                     81,462,846         146,735                 36,525,842      

Καζαξά θέξδε ρξήζεο

Γηαλνκή απνζεκαηηθψλ -                        

Μεηαθνξέο απνζεκαηηθψλ 167,030                   (21,224,689)                     21,630,513         572,854            

Τπόινηπν 31εο Γεθεκβξίνπ 

2011 13,969,379              (80,110,777)                     103,093,359       146,735                 37,098,696      

Tαθηηθό Τπόινηπν αθάιππησλ Αθνξνιόγεηα Έθηαθηα

Απνζεκαηηθό
δεκηώλ  ρξενγξάθσλ  

κεηαθεξόκελν πξνο
Απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθά ύλνιν

κειινληηθό 

ζπκςεθηζκό

Τπφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 2012 13,969,379              (80,110,777)                     103,093,359       146,735                 37,098,696      

Καζαξά θέξδε ρξήζεο

Γηαλνκή απνζεκαηηθψλ -                        

Μείσζε αθνξνινγ.   

απνζεκαηηθνχ εθάπαμ 

θαηαβνιήο θφξσλ-ηειψλ     

ιφγσ επηζηξνθήο

(16,800)               (16,800)            

Μεηαθνξέο απνζεκαηηθψλ 3,802,858                        (4,786,991)          (984,133)          

Τπόινηπν 31εο Γεθεκβξίνπ 

2012 13,969,379              (76,307,919)                     98,289,568         146,735                 36,097,763      

31-Γεθ-11

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

31-Γεθ-12

31-Γεθ-11

Οη εχινγεο αμίεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πξνζεγγίδνπλ ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ βηβιίσλ.

31-Γεθ-12

Σα θνξνινγηθά ή εηδηθψο θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά θαζίζηαληαη θνξνινγεηέα κφλν εθφζνλ δηαλεκεζνχλ. Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ δελ θνξνινγείηαη.

31-Γεθ-12
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25 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο

Euro USD

Λνηπά

 λνκίζκαηα ύλνιν

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Με Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 1,976,707                        -                           -                             1,976,707         

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 1,426,724                        -                           -                             1,426,724         

Λνηπά καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία 4,201,056                        -                           -                             4,201,056         

Υαξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε 134,809                           5,207                     140,016            

πκκεηνρέο ζε ζπλδεφκελεο επηρεηξήζεηο 719,500                           -                           - 719,500            

8,458,796 0 5,207 8,464,003

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό

Πειάηεο-Υξεκαηηζηέο-Υξεκαηηζηήξην 31,113,921                      339,912               307,991                 31,761,824      

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 7,849,483                        -                           7,849,483         

Υαξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ 19,873,126                      -                           -                             19,873,126      

453,506                           -                           -                             453,506            

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 68,151,811                      5,681,860           760,283                 74,593,954      

127,441,847 6,021,772 1,068,274 134,531,893

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 135,900,643 6,021,772 1,073,481 142,995,896

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πειάηεο-Υξεκ/ζηέο-Υξεκ/ξην-Repos 52,580,875                      5,257,265           41,497                   57,879,637      

2,999,015                        -                           -                             2,999,015         

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκ.απνρ.πξνζ/θνπ 215,362                           -                           -                             215,362            

Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία 22,884                             22,884              

525,207                           -                           -                             525,207            

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 7,633,072                        -                           -                             7,633,072         

ύλνιν  ππνρξεώζεσλ (α) 63,976,415 5,257,265 41,497 69,275,177

Καθαρή θέζη 71,924,228                      764,507               1,031,984              73,720,719      

ύνολο Υποτρεώζεων & Ιδίων Κεθαλαίων 135,900,643                    6,021,772           1,073,481              142,995,896    

Euro USD

Λνηπά

 λνκίζκαηα ύλνιν

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Με Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 2,011,474                        -                           -                             2,011,474         

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 1,676,329                        -                           -                             1,676,329         

Λνηπά καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία 5,102,714                        -                           -                             5,102,714         

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο 42,395                             -                           -                             42,395              

Υαξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε 134,809                           5,214                     140,023            

πκκεηνρέο ζε ζπλδεφκελεο επηρεηξήζεηο 441,000                           -                           - 441,000            

9,408,721 0 5,214 9,413,935

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό

Πειάηεο-Υξεκαηηζηέο-Υξεκαηηζηήξην 24,364,265                      312,824               286,534                 24,963,623      

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 10,585,195                      -                           10,585,195      

Υαξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ 5,361,705                        -                           -                             5,361,705         

647,747                           -                           -                             647,747            

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 83,666,920                      7,001,659           1,423,654              92,092,233      

124,625,832 7,314,483 1,710,188 133,650,503

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 134,034,553 7,314,483 1,715,402 143,064,438

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πειάηεο-Υξεκ/ζηέο-Υξεκ/ξην-Repos 46,516,564                      6,397,414           449,511                 53,363,489      

4,084,383                        -                           -                             4,084,383         

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκ.απνρ.πξνζ/θνπ 386,976                           -                           -                             386,976            

992,992                           -                           -                             992,992            

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 11,126,551                      -                           -                             11,126,551      

ύλνιν  ππνρξεώζεσλ (α) 63,107,466 6,397,414 449,511 69,954,391

Καθαρή θέζη 70,927,087                      917,069               1,265,891              73,110,047      

ύνολο Υποτρεώζεων & Ιδίων Κεθαλαίων 134,034,553                    7,314,483           1,715,402              143,064,438    

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηελ έθζεζε ηεο Δηαηξίαο ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012. ηνλ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη

παζεηηθνχ, αλά λφκηζκα, ζε ινγηζηηθέο αμίεο εθθξαζκέλεο ζε Δπξψ.

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

31-Γεθ-11

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα-απαηηήζεηο

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα-ππνρξεψζεηο

Λνηπνί Φφξνη

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα-ππνρξεψζεηο

Λνηπνί Φφξνη

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα-απαηηήζεηο

31-Γεθ-12
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26  Κίλδπλνο Δπηηνθίνπ

Έσο 3 3 - 12 1 - 5 Πάλσ από

κήλεο κήλεο έηε 5 έηε Άηνθα ύλνιν

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Με Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο -                               -                                       -                           -                             1,976,707 1,976,707                     

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο -                               -                                       -                           -                             1,426,724 1,426,724                     
Λνηπά καθξνπξφζεζκα 

ζηνηρεία 1,536,961                2,664,095                        -                           -                             4,201,056                     

Υαξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο 

πψιεζε -                               -                                       -                           -                             140,016            140,016                        

πκκεηνρέο ζε ζπλδεφκελεο 

επηρεηξήζεηο -                               -                                       -                           -                             719,500            719,500                        

1,536,961 2,664,095 0 0 4,262,947 8,464,003

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό
Πειάηεο-Υξεκαηηζηέο-

Υξεκαηηζηήξην 1,919,633                14,527,764                      -                           -                             15,314,427      31,761,824                   

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ -                               -                                       -                           -                             7,849,483         7,849,483                     

Υαξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ -                               -                                       -                           -                             19,873,126      19,873,126                   

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα-απαηηήζεηο -                               -                                       -                           -                             453,506            453,506                        

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδχλακα 74,584,377              -                                       -                           -                             9,577                74,593,954                   

76,504,010 14,527,764 0 0 43,500,119 134,531,893

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 78,040,971 17,191,859 0 0 47,763,066 142,995,896

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πειάηεο-Υξεκ/ζηέο-Υξεκ/ξην-

Repos 39,024,972              -                                       -                           -                             18,854,665      57,879,637                   

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα-ππνρξεψζεηο -                               -                                       -                           -                             2,999,015         2,999,015                     

Πξνβιέςεηο γηα 

απνδεκ.απνρ.πξνζ/θνπ -                               -                                       -                           -                             215,362            215,362                        

Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία -                               22,884              22,884                          

Λνηπνί Φφξνη -                               -                                       -                           -                             525,207            525,207                        

Λνηπέο ππνρξεψζεηο -                               -                                       -                           -                             7,633,072         7,633,072                     

ύλνιν  ππνρξεώζεσλ 39,024,972 0 0 0 30,250,205 69,275,177

πλνιηθό άλνηγκα 

επηηνθηαθνύ θηλδύλνπ εληόο 

ηζνινγηζκνύ 39,015,999              17,191,859                      -                           -                             17,512,861      73,720,719                   

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ & 

Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 78,040,971              17,191,859                      -                           -                             47,763,066      142,995,896                 

31-Γεθ-12

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ηελ έθζεζε ηεο Δηαηξίαο ζηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ. ηνλ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο Δηαηξίαο ζε

ινγηζηηθέο αμίεο, θαηεγνξηνπνηεκέλα κε βάζε ηελ πξνγελέζηεξε εκεξνκελία  κεηαμχ ηεο ζπκβαηηθήο εκεξνκελίαο αλαηίκεζεο ή εκεξνκελία ιήμεο.
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Έσο 3 3 - 12 1 - 5 Πάλσ από

κήλεο κήλεο έηε 5 έηε Άηνθα ύλνιν

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Με Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο -                               -                                       -                           -                             2,011,474         2,011,474                     

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο -                               -                                       -                           -                             1,676,329         1,676,329                     
Λνηπά καθξνπξφζεζκα 

ζηνηρεία 1,947,439                3,155,275                        -                           -                             5,102,714                     

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο -                               -                                       -                           -                             42,395              42,395                          

Υαξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο 

πψιεζε -                               -                                       -                           -                             140,023            140,023                        
πκκεηνρέο ζε ζπλδεφκελεο 

επηρεηξήζεηο -                               -                                       -                           -                             441,000            441,000                        

1,947,439 3,155,275 0 0 4,311,221 9,413,935

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό
Πειάηεο-Υξεκαηηζηέο-

Υξεκαηηζηήξην 1,234,629                9,742,889                        -                           -                             13,673,075      24,650,593                   

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ -                               -                                       -                           -                             10,585,195 10,585,195                   

Υαξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ -                               -                                       -                           -                             5,361,705         5,361,705                     

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα-απαηηήζεηο -                               -                                       -                           -                             647,747            647,747                        

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδχλακα 92,087,063              -                                       -                           -                             5,170                92,092,233                   

93,321,692 9,742,889 0 0 30,272,892 133,337,473

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 95,269,131 12,898,164 0 0 34,584,113 142,751,408

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πειάηεο-Υξεκ/ζηέο-Υξεκ/ξην-

Repos 41,665,160              -                                       -                           -                             11,698,329      53,363,489                   

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα-ππνρξεψζεηο -                               -                                       -                           -                             4,084,383         4,084,383                     

Πξνβιέςεηο γηα 

απνδεκ.απνρ.πξνζ/θνπ -                               -                                       -                           -                             386,976            386,976                        

Λνηπνί Φφξνη -                               -                                       -                           -                             992,992            992,992                        

Λνηπέο ππνρξεψζεηο -                               -                                       -                           -                             11,126,551      11,126,551                   

ύλνιν  ππνρξεώζεσλ 41,665,160 0 0 0 28,289,231 69,954,391

πλνιηθό άλνηγκα 

επηηνθηαθνύ θηλδύλνπ εληόο 

ηζνινγηζκνύ 53,603,971              12,898,164                      -                           -                             6,294,882         72,797,017                   

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ & 

Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 95,269,131              12,898,164                      -                           -                             34,584,113      142,751,408                 

31-Γεθ-11
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27 Αλάιπζε ζηνηρείσλ παζεηηθνύ κε βάζε ηε ιήμε ηνπο

Έσο 1 1-3 3 - 12 1 - 5 Πάλσ από

κήλα κήλεο κήλεο έηε 5 έηε ύλνιν

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πειάηεο-Υξεκ/ζηέο-Υξεκ/ξην-

Repos 57,879,637 -                                       -                           -                             -                        57,879,637                   

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα-ππνρξεψζεηο 2,910,002 89,013                             -                           -                             -                        2,999,015                     

Πξνβιέςεηο γηα 

απνδεκ.απνρ.πξνζ/θνπ -                               -                                       -                           -                             215,362            215,362                        

Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία 22,884                   -                        22,884                          

Λνηπνί Φφξνη 525,207 -                                       -                           -                             525,207                        

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 3,963,858                -                                       -                           -                             3,669,214         7,633,072                     

ύλνιν  βξαρππξόζεζκσλ 

ππνρξεώζεσλ 65,278,704 89,013 0 22,884 3,884,576 69,275,177

Έσο 1 1-3 3 - 12 1 - 5 Πάλσ από

κήλα κήλεο κήλεο έηε 5 έηε ύλνιν

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πειάηεο-Υξεκ/ζηέο-Υξεκ/ξην-

Repos 52,600,000              763,489                           -                           -                             -                        53,363,489                   

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα-ππνρξεψζεηο 3,960,549 113,632                           10,202                 -                             -                        4,084,383                     

Πξνβιέςεηο γηα 

απνδεκ.απνρ.πξνζ/θνπ -                               -                                       -                           -                             386,976            386,976                        

Λνηπνί Φφξνη 992,992 -                                       -                           -                             992,992                        

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 7,457,337                -                                       -                           -                             3,669,214         11,126,551                   

ύλνιν  βξαρππξόζεζκσλ 

ππνρξεώζεσλ 65,010,878 877,121 10,202 0 4,056,190 69,954,391

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαιχεη ηα ζηνηρεία παζεηηθνχ ηεο Δηαηξίαο ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ ελαπνκείλνπζα πεξίνδν κέρξη ηε ιήμε ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.

31-Γεθ-12

31-Γεθ-11
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28 πλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε

Απαηηήζεηο

Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα 73,422,945         535,318                 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 69,209                 11,222                   

223                      -

Τπνρξεώζεηο

Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 2,157,083           153,786                 

'Δζνδα απφ ακνηβέο πξνκήζεηεο 768,029.00 68,609                   

'Δμνδα απφ ακνηβέο πξνκήζεηεο (2,178,990)          -

Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο 6,828                     

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ (44,899)               (88,305)                  

Γεληθά ιεηηνπξγηθά έμνδα (944,083)             (39,350)                  

'Δζνδα απφ ηφθνπο 322,977               -

'Δμνδα απφ ηφθνπο (8,506)                 (6,844)                    

ύλνιν (2,085,472)          (59,061)                  

Απαηηήζεηο

Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα 89,078,134         281,949                 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 79,168                 10,919                   

Τπνρξεώζεηο

Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 2,593,865           191,327                 

'Δζνδα απφ ακνηβέο πξνκήζεηεο 824,823               48,410                   

'Δμνδα απφ ακνηβέο πξνκήζεηεο (2,494,153)          

Λνηπά έζνδα εκεηαιιεχζεσο

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ (156,476)             (93,783)                  

Γεληθά ιεηηνπξγηθά έμνδα (1,006,381)          (58,757)                  

'Δζνδα απφ ηφθνπο 259,213               

'Δμνδα απφ ηφθνπο (421,744)             (8,512)                    

ύλνιν (2,994,718)          (112,642)                

Σξάπεδα 

Eurobank 

Ergasias Α.Δ

1/1- 31/12/2012

31-Γεθ-12

Απαηηήζεηο - Τπνρξεώζεηο

1/1- 31/12/2011

Σξάπεδα  

Eurobank 

Ergasias Α.Δ

Ζ Δηαηξία πξαγκαηνπνηεί ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε κέζα ζηα ζπλήζε πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ θαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Ο φγθνο ησλ

ζπλαιιαγψλ κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαη ηα ππφινηπα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ / έηνπο θαίλνληαη πην θάησ:

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

Λνηπά 

ζπλδεόκελα κέξε
Απαηηήζεηο - Τπνρξεώζεηο

Λνηπά 

ζπλδεόκελα κέξε

Λνηπά 

ζπλδεόκελα κέξε

ηηο 23.7.2012, απφ ην 44,70% πνπ θαηείρε ν Όκηινο EFG κεηαβηβάζηεθε πνζνζηφ 43,55% ζε δέθα λνκηθά πξφζσπα, αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, έθαζην ησλ νπνίσλ

απέθηεζε πνζνζηφ 4,4%. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, απφ ηελ 23ε Ηνπιίνπ 2012 θαη εθεμήο, ε Σξάπεδα Eurobank Ergasias Α.Δ. έπαπζε λα αλήθεη ζηνλ Όκηιν EFG θαη λα

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ. Δπηπιένλ, ε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο Σξάπεδαο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, ψζηε λα κε

πεξηιακβάλνπλ πιένλ ην ζπλζεηηθφ "EFG" 

Πειάηεο-Υξεκ/ζηέο-Υξεκ/ξην-Repos

Ζ Δηαηξία ειέγρεηαη απφ ηελ Σξάπεδα Eurobank Ergasias Α.Δ. (πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ), ε νπνία θαηέρεη ην 100% ηνπ

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο. Μέρξη ηηο 23/7/2012 ε Σξάπεδα ήηαλ κέινο ηνπ Οκίινπ EFG, ηνπ νπνίνπ ελεξγφο κεηξηθή εηαηξεία είλαη ε European Financial Group EFG

(Luxembourg) S.A.

Σξάπεδα 

Eurobank 

Ergasias Α.Δ

31-Γεθ-11

Έζνδα - Έμνδα

Λνηπά 

ζπλδεόκελα κέξε

Σξάπεδα 

Eurobank 

Ergasias Α.Δ
Έζνδα - Έμνδα
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29  Μεξίζκαηα αλά κεηνρή

30 Τπνρξεώζεηο ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ

Γεζκεύζεηο

Έσο 1 έηνο 942,432 202,463 1,144,895

Απφ 1-5 έηε 756,374 403,722 1,160,096

Πεξηζζφηεξα απφ 5 έηε 138,874 138,874

1,837,680 606,185 2,443,865

Έσο 1 έηνο 998,952 186,335 1,185,287

Απφ 1-5 έηε 1,705,734 396,072 2,101,806

Πεξηζζφηεξα απφ 5 έηε 183,801 183,801

2,888,488 582,407 3,470,895

31 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

32 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε γελφκελε αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή, φπσο νξίζηεθε κε ηνλ Ν.4110/2013 (θφξνο ζηα αδηαλέκεηα θέξδε 26% - έλαληη 20%) κε ηζρχ απφ

1.1.2013 θαη εθεμήο, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12 παξ.47 & ΓΛΠ 10 παξ.22, δελ επηθέξεη αιιαγή ζπληειεζηή ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο θαη αλαβαιιφκελνπ θφξνπ γηα ηελ

θιεηφκελε ρξήζε 2012. 

Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξίαο πνπ ζπγθιίζεθε ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2012 γηα ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2011, ελέθξηλε ηελ

πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί  κε δηαλνκήο κεξίζκαηνο.

31-Γεθ-11

Γηα ηα κε θαιππηφκελα ππφινηπα πειαηψλ απφ αλάινγε αμία απνηίκεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο, γηα ηηο επίδηθεο ππνζέζεηο θαηά ηεο Δηαηξίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ φπνησλ πξνζηίκσλ εθ ησλ ζπλήζσλ εξγαζηψλ) θαζψο θαη ηηο πξνζθπγέο ηεο Δηαηξίαο επί θνξνινγηθψλ ζεκάησλ, έρεη ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε ε νπνία θαηά ηελ

άπνςε ηεο Γηνίθεζεο θξίλεηαη επαξθήο. Ζ αμία ησλ εθάζηνηε πξνβιέςεσλ πνπ αθνξνχλ ην αλαθεξφκελν ηνκέα ππνινγίδεηαη θάζε θνξά κε βάζε εμαηνκηθεπκέλεο

πξνβιέςεηο αλά πεξίπησζε.

Κηίξηα

Ζ Γηνίθεζε, ζηεξηδφκελε θαη ζηελ απνξξένπζα άπνςε απφ ηελ άκεζε θαη ζπλερή ζπλεξγαζία ηεο κε ηνπο Ννκηθνχο ηεο πκβνχινπο, δελ εθηηκά φηη ζα αλαθχςνπλ ηδηαίηεξα

πνζά θαηά ηεο Δηαηξίαο  απφ ηηο ελ εμειίμε επίδηθεο ππνζέζεηο πέξαλ ησλ ήδε θαιππηφκελσλ κέζσ ήδε ζρεκαηηδνκέλσλ πξνβιέςεσλ.

 .    
Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο

 .    
Δπίδηθεο ππνζέζεηο

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

Απηνθίλεηα

31-Γεθ-12

Σν πξνηεηλφκελν κέξηζκα ηεο ρξήζεο 2012 ζα πξνζδηνξηζηεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ζε επφκελε ζπλεδξίαζή ηνπ θαη ζα πξνηαζεί ζηελ Σαθηηθή Γεληθή

πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. Σν νξηζηηθφ πνζφ ηεο δηαλνκήο ζα θαζνξηζηεί κε απφθαζε ηεο επηθείκελεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ.

Όια ηα πνζά είλαη ζε Δπξψ.

Ζ Δηαηξία κηζζψλεη θηίξηα θαη απηνθίλεηα κε κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη κηζζψζεηο έρνπλ δηάθνξνπο φξνπο, ξήηξεο αλαπξνζαξκνγήο θαη δηθαηψκαηα

αλαλέσζεο ελψ ε Δηαηξία απαηηείηαη λα δψζεη πξνεηδνπνίεζε γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ ζπκθσληψλ ηελ εθάζηνηε θαζνξηδφκελε απφ ην λφκν πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ σο

ηζρχεη. Ζ δαπάλε κηζζψζεσλ πνπ θαηαρσξήζεθε ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ γλσζηνπνηείηαη ζηελ ζεκείσζε 8. Σα

κειινληηθά πιεξσηέα ζπλνιηθά κηζζψκαηα ζχκθσλα κε ηηο κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο έρνπλ σο εμήο:

Ζ Δηαηξία έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ

αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. Ζ Δηαηξία έρεη εθδψζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζηα πιαίζηα ησλ ζπλήζσλ

δξαζηεξηνηήησλ ηεο, πνζνχ  2,164,095 € ( θπξίσο θάιπςε πλεγγπεηηθνχ θαη νξίνπ ζπλαιιαγψλ ζην  Υ.Α.Κ. ).

Κηίξηα Απηνθίλεηα ύλνιν

Γεζκεύζεηο ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ – ηεο Δηαηξίαο ιεηηνπξγνύληνο σο κηζζσηή.

ύλνιν

Σελ 5ε Οθησβξίνπ 2012, ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ) αλαθνίλσζε ηελ ππνβνιή πξναηξεηηθήο δεκφζηαο πξφηαζεο αληαιιαγήο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ

ησλ κεηνρψλ ηεο Eurobank, δηαζέηνληαο σο αληάιιαγκα 58 λέεο κεηνρέο ηεο ΔΣΔ γηα θάζε 100 κεηνρέο ηεο Eurobank πνπ ζα πξνζθεξζνχλ. Ζ ΔΣΔ δήισζε επίζεο φηη, νη

κέηνρνη ηεο Eurobank πνπ εθπξνζσπνχλ ην 43,6% ηνπ θνηλνχ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, έρνπλ δεζκεπηεί λα πξνζθέξνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζηε δεκφζηα πξφηαζε. Σελ 23

Ννεκβξίνπ 2012, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΔΣΔ ελέθξηλε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΔΣΔ θαη ηελ έθδνζε λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ, νη νπνίεο ζα

δηαηεζνχλ ζηνπο θνηλνχο κεηφρνπο ηεο Eurobank πνπ ζα απνδερηνχλ ηελ δεκφζηα πξναηξεηηθή πξφηαζε αληαιιαγήο ηεο ΔΣΔ ζηελ αλαινγία πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ. Ζ

Σξάπεδα αλαθνίλσζε φηη ε δεκφζηα πξφηαζε αληαιιαγήο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο ελ εμειίμεη δηαδηθαζίαο ελνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα.

Σελ 11ε Ηαλνπαξίνπ 2013, θαηφπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε ΔΣΔ δεκνζίεπζε ην Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν γηα ηελ Πξναηξεηηθή Γεκφζηα Πξφηαζε

ηεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο Eurobank Ergasias A.Δ., δειψλνληαο σο Πεξίνδν Απνδνρήο ηεο

Γεκφζηαο Πξφηαζε ηεο ην δηάζηεκα απφ 11 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 15 Φεβξνπαξίνπ 2013.

Σελ ίδηα εκέξα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο Eurobank Ergasias A.E., αθνχ έιαβε γλψζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο πξναηξεηηθήο δεκφζηαο πξφηαζεο ηεο

ETE πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Eurobank, ζπλεδξίαζε ζχκθσλα κε ην λφκν θαη δηαηχπσζε αηηηνινγεκέλε γλψκε επί ηεο πξνηάζεσο.

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Eurobank, ιακβάλνληαο ππφςε ην πεξηερφκελν ηνπ πιεξνθνξηαθνχ δειηίνπ ηεο ΔΣΔ ζρεηηθά κε ηε Γεκφζηα Πξφηαζε, θαη ηηο εθζέζεηο ησλ

ζπκβνχισλ ηεο Eurobank, θαηέιεμε ζπλνπηηθά ζην ζπκπέξαζκα πσο ην Πξνζθεξφκελν Αληάιιαγκα εθπιεξψλεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νφκνπ θαη είλαη δίθαην απφ

νηθνλνκηθήο άπνςεο.

Σελ 15ε Φεβξνπαξίνπ 2013, ε ETE αλαθνίλσζε φηη φιεο νη απαηηνχκελεο εγθξίζεηο, νη νπνίεο είραλ ηεζεί σο αηξέζεηο ηεο Πξναηξεηηθήο Γεκφζηαο Πξφηαζεο γηα ηελ

απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο Eurobank Ergasias A.E. πιεξψζεθαλ. πγθεθξηκέλα, ειήθζεζαλ νη αλαιπηηθψο αλαθεξφκελεο ζην νηθείν

Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν εγθξίζεηο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ηφζν απφ ηελ Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Πηζησηηθνχ πζηήκαηνο φζν θαη

απφ ηελ Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Ηδησηηθψλ Αζθαιίζεσλ), ηνπ Διιεληθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Directorate General for

Competition).

Σελ 18ε Φεβξνπαξίνπ 2013, ε ETE αλαθνίλσζε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Απνδνρήο, 64.369 κέηνρνη ηεο Σξάπεδαο Eurobank Ergasias A.E. απνδέρζεθαλ λφκηκα

θαη έγθπξα ηε Γεκφζηα Πξφηαζε πξνζθέξνληαο ζπλνιηθά 466.397.790 Μεηνρέο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ πεξίπνπ 84,35% ηνπ  θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ

θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Σξάπεδαο Eurobank Ergasias A.E. Έηζη, ε ΔΣΔ πιένλ ζα θαηέρεη ζπλνιηθά 466.558.809 Μεηνρέο νη νπνίεο ζα

αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ πεξίπνπ 84,38% ηνπ  θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Σξάπεδαο Eurobank Ergasias A.E.
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