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EUROBANK ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ Α.Δ. 

(πξώελ Eurobank EFG Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Απαηηήζεσλ ΑΔ) 

ΠΡΟ ΣΗΝ  

ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ 6ε ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ 01/01/2012 – 31/12/2012 

 

Θχξηνη Κέηνρνη, 

 

χκθσλα κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ζαο παξνπζηάδνπκε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο 

θαηά ηελ έθηε εηαηξηθή ρξήζε 01/01/2012 – 31/12/2012. 

 

Ζ ρξήζε πνπ έθιεηζε ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή απφ πιεπξάο πινπνίεζεο ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ. 

 
 Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζε πνζφ επξψ 23.625.411,24 έλαληη 

24.778.633,03 επξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. 

 Σν θαζαξφ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο πξφ θφξσλ ζε πνζφ επξψ 693.995,64 έλαληη 

797.682,84 επξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. 

 

Ζ Eurobank Τπεξεζίεο Δλεκέξσζεο Οθεηιεηψλ Α.Δ. έσο ηεο 17 Γεθεκβξίνπ 2012 ήηαλ ζπγαηξηθή 

εηαηξεία ηεο Σξάπεδαο Eurobank Ergasias AE θαη ηεο Eurobank Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο & Πξνψζεζεο 

Πξνηφλησλ Α.Δ. Απφ ηεο 18 Γεθεκβξίνπ 2012 ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ κεηαβηβάζηεθε 

ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ νκίινπ κε ηελ επσλπκία Eurobank Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Απαηηήζεσλ 

Α.Δ. (πξψελ Eurobank EFG Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Απαηηήζεσλ ΑΔ). Ζ εηαηξία ηδξχζεθε ζηηο 

13/07/2006 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εμψδηθε ελεκέξσζε νθεηιεηψλ γηα ηελ χπαξμε 

ιεμηπξφζεζκσλ θαη απαηηεηψλ ρξεκαηηθψλ νθεηιψλ ηνπο έλαληη δαλεηζηψλ, πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα 

δηθαζηηθψλ πξάμεσλ θαη ην ζηάδην έλαξμεο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ζπκβάζεηο πίζησζεο θαη εγγχεζεο θαη λφκηκεο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, φπσο αγνξέο αγαζψλ, παξνρή 

ππεξεζηψλ, ρνξήγεζε δαλείσλ, εγγπήζεσλ θαη πηζηψζεσλ, ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ, θαζψο θαη ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ρξφλνπ, ηνπ ηξφπνπ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ απνπιεξσκήο ησλ νθεηιψλ, θαη’ 

εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ δαλεηζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3758/2009 «πεξί 

εηαηξεηψλ ελεκέξσζεο νθεηιεηψλ γηα ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη άιισλ δηαηάμεσλ». 

 

Δπίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα 

 

Ζ Διιάδα ζπκθψλεζε έλα λέν πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλαδηάξζξσζεο απφ θνηλνχ κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή Θεληξηθή Σξάπεδα (ΔΘΣ) θαη ηηο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσδψλεο 

θαηά ηελ ζπλάληεζε ηνπ Eurogroup ηελ 21 Φεβξνπαξίνπ 2012. Σν πξφγξακκα ζηήξημεο 

απνζθνπνχζε ζηελ κείσζε ηνπ ιφγνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ ζε πνζνζηφ θάησ ηνπ 120% έσο 

ην 2020. 

 

Σν λέν πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο θαη κεηαξξπζκίζεσλ βειηίσζε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη 

πξννπηηθή ηεο ρψξαο, κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηνπ θφζηνπο εμππεξέηεζήο ηνπ 

απφ ην 2012 θαη εληεχζελ. 

 

ε ζπλέρεηα απηψλ ησλ εμειίμεσλ, θαη κεηά ηελ εθαξκνγή/λνκνζέηεζε κηαο καθξάο ιίζηαο 

δηαζξσηηθψλ αιιαγψλ θαη κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο γηα ηα έηε 2013-16 απφ ηελ Διιεληθή 

Θπβέξλεζε, ην Eurogroup πξνρψξεζε ηελ 26 Λνεκβξίνπ 2012 ζε ζπκθσλία γηα έλα ζχλνιν κέηξσλ 

κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ ιφγνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ ζε πνζνζηφ 124% έσο ην 2020 θαη 

110% ην 2022. Απηνί νη ζηφρνη ηεο κείσζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο είλαη ζε αξκνλία κε ηελ απαίηεζε 

ηνπ Γηεζλνχο Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Σακείνπ (ΓΛΣ) γηα βησζηκφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. 

 

Πξναηξεηηθή δεκόζηα πξόηαζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. 

 
Σελ 5 Οθησβξίνπ 2012, ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ) αλαθνίλσζε ηελ ππνβνιή 

πξναηξεηηθήο δεκφζηαο πξφηαζεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο Eurobank,  
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πξνζθέξνληαο σο αληάιιαγκα 58 λέεο κεηνρέο ηεο ΔΣΔ γηα θάζε 100 κεηνρέο ηεο Eurobank πνπ ζα 

πξνζθεξζνχλ. Ζ ΔΣΔ δήισζε επίζεο φηη, κέηνρνη ηεο Eurobank πνπ εθπξνζσπνχλ ην 43,6% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ, έρνπλ δεζκεπζεί λα πξνζθέξνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζηε 

δεκφζηα πξφηαζε. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Eurobank, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθζέζεηο ησλ ζπκβνχισλ ηνπ, 

αμηνιφγεζε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ελνπνίεζεο κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ φισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πειαηψλ, ησλ κεηφρσλ θαη ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο πξφηαζεο αληαιιαγήο θαη 

δηαηχπσζε, ηελ 11 Ηαλνπαξίνπ 2013, αηηηνινγεκέλε γλψκε επ’απηήο φπσο νξίδεη ν Λφκνο 

3461/2006. 

 

Όιεο νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο ή/θαη ζπλαηλέζεηο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, ηελ Διιεληθή 

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ην Διιεληθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο θαη ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ειήθζεζαλ ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2013. Ζ 

πεξίνδνο απνδνρήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο πξνζθέξζεθαλ 

466.397.790 κεηνρέο, έιεμε ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2013, κε απνηέιεζκα ε ΔΣΔ λα θαηέρεη ην 

84,38% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο Eurobank. 

 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην πιεξνθνξηαθφ δειηίν, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο 

αθνινπζεί ε ζπγρψλεπζε ησλ δχν ηξαπεδψλ. ε ζπλέρεηα απηνχ, ηε 19 Καξηίνπ 2013, ηα δηνηθεηηθά 

ζπκβνχιηα ηεο Eurobank θαη ηεο ΔΣΔ απνθάζηζαλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο κε 

απνξξφθεζε ηεο Eurobank απφ ηελ ΔΣΔ θαη φξηζαλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 σο εκεξνκελία 

κεηαζρεκαηηζκνχ.  

 

Σελ 8 Απξηιίνπ 2013, ε Eurobank αλαθνίλσζε φηη κε απφθαζε ησλ αξκνδίσλ ζεζκηθψλ αξρψλ θαη 

κε ζχκθσλε γλψκε ησλ δχν ηξαπεδψλ, ε Δζληθή Σξάπεδα θαη ε Eurobank ζα αλαθεθαιαηνπνηεζνχλ 

πιήξσο θαη αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζπγρψλεπζήο ηνπο. 

 

Ζ δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ, φπσο αλαθνίλσζε ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζα νινθιεξσζεί πξηλ απφ ην ηέινο Απξηιίνπ. Οη ηειηθέο απνθάζεηο γηα ηελ 

πνξεία ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ δχν Σξαπεδψλ ζα ιεθζνχλ απφ ηνλ θνηλφ κέηνρν, πνπ ζα είλαη ην 

ΣΥ. 

 

Σελ 10 Απξηιίνπ 2013, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Eurobank απνθάζηζε λα ζπγθαιέζεη Γεληθή 

πλέιεπζε ηελ 30 Απξηιίνπ 2013 κε ζέκα ηελ θεθαιαηαθή ελίζρπζε ηεο Σξάπεδαο θαηά €5,8 δηζ. 

 

ηα πιαίζηα ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κέξνο ηεο θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο δχλαηαη λα πινπνηεζεί κε 

ηελ έθδνζε CoCos κεηψλνληαο ηζφπνζα ην πνζφ ηεο αχμεζεο κε θνηλέο κεηνρέο. Γηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηελ αχμεζε κε θνηλέο κεηνρέο ζα έρνπλ νη πθηζηάκελνη κέηνρνη ηεο Σξάπεδαο θαζψο 

θαη άιινη ηδηψηεο επελδπηέο, ελψ ην πνζφ θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο είλαη ήδε εγγπεκέλν απφ ην 

Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο θαη €5,3 δηζ απφ ηα €5,8 δηζ έρεη ήδε πξνθαηαβιεζεί ζηελ 

Σξάπεδα. 

 

Σελ 30 Απξηιίνπ 2013 ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο Eurobank απνθάζηζε: 

 

1. ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο, κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 
αξηζκνχ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο, κέζσ ζπλέλσζήο ηνπο κε αλαινγία δέθα (10) παιαηέο 

θνηλέο κεηνρέο ζε κία (1) λέα θνηλή κεηνρή (reverse split), θαη κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 
ηεο λέαο (πξνεξρφκελεο απφ ην reverse split) θνηλήο κεηνρήο ηεο ζε 0,30 επξψ 

2. ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ην λ. 3864/2010 θαη ηελ ππ’ 

αξ. 38/2012 Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηελ άληιεζε ζπλνιηθά 5.839 εθαη. επξψ, 
κε ηελ έθδνζε 3.789.317.357 λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ, κε αλάιεςε ηνπ ζπλφινπ απηψλ απφ 

ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, έλαληη εηζθνξάο ίζεο αμίαο νκνιφγσλ 
θπξηφηεηαο ηνπ ηδίνπ θαη εθδφζεσο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο. 
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Δηαηξηθέο Τινπνηήζεηο 2012 

 
 Βειηίσζε ηα ζπζηήκαηα θαη ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ ιεηηνπξγία ηεο.  

 Γηαρεηξίζηεθε κε κεγάιε επηηπρία ην ραξηνθπιάθην ησλ Πξντφλησλ Θαηαλαισηηθήο Πίζηεο, 

Πξντφλησλ ηεγαζηηθήο Πίζηεο θαη Κηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ. 
 Θαηά ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο 31/12/2012, ε εηαηξεία απαζρνινχζε 486 άηνκα έλαληη 684 

αηφκσλ ζηηο 31/12/2011 

 

Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Δηαηξείαο καο είλαη ε πςειή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη ε 

θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία, ζηα πιαίζηα πάληα ηεο επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο  

ζπκπεξηθνξάο, πξνο ηνπο Πειάηεο ησλ Πξντφλησλ Θαηαλαισηηθήο θαη ηεγαζηηθήο Πίζηεο ηεο 

Σξάπεδαο.  

 

Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο ζπληάρζεθαλ απφ ηελ δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα  Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ 

ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ηα ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΙΠ). 

  

Πξννπηηθέο 2013 

 

Σν 2013 πξνβιέπεηαη ε Δηαηξεία λα αλαιάβεη αθφκα κεγαιχηεξν έξγν δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ 

απφ ηελ Σξάπεδα ηφζν γηα Πξντφληα Θαηαλαισηηθήο Πίζηεο φζν θαη γηα Πξντφληα ηεγαζηηθήο 

Πίζηεο .  

 

Παξά  ηελ παγθνζκίσο δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πνπ εθηηκάηαη φηη ζα δπζρεξάλεη ην έξγν 

ηεο εηαηξείαο, ην 2013 αλακέλεηαη λα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ππαιιήισλ ηεο, εθφζνλ νινθιεξσζνχλ θαη νη επελδχζεηο ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη 

βειηηζηνπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ ηεο αλαζέηεη ε Σξάπεδα. 

 

Σειεηψλνληαο ηελ έθζεζή καο, έρνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ θαζψο θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο θ.θ. Κέηνρνη, παξαθαιείζηε λα εγθξίλεηε ηηο ππνβαιιφκελεο Οηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο θαη ηηο επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απηψλ.    

 

Απφ ηεο ιήμεσο ηεο ρξήζεο έσο θαη ζήκεξα δελ ζπλέβεζαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ λα αιινηψλνπλ 

ηελ Οηθνλνκηθή Θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο ή λα επηβάιινπλ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ. ηελ ζπλέρεηα ζαο παξαζέηνπκε ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο παξνχζαο ρξήζεο, ηελ 

θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηελ θαηάζηαζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ θαζψο θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

 

 

                                          Κνζράην, 21 Καΐνπ  2013 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 

 

 

 

 

             ΌΘΩΛ ΘΟΙΙΤΡΗΩΣΖ                                                 ΔΤΑΓΓΔΙΟ ΘΑΠΠΑ 

ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..                                              ΓΗΔΤΘΤΛΩΛ ΤΚΒΟΤΙΟ 
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Έκθεση Ελέγσος Ανεξάπτητος Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο (Εηαίξνπο) ηεο Εηαηξείαο  

EUROBANK ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΟΦΕΙΛΕΣΩΝ Α.Ε.  

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο Eurobank Τπεξεζίεο 

Ελεκέξσζεο Οθεηιεηώλ Α.Ε., πνπ απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 2012, 

ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο 

ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη 

κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Εςθύνη τηρ Διοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

 

Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε 

δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Εςθύνη τος Ελεγκτή 

 

Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε 

ηνλ έιεγρό καο. Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ. Σα 

πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε 

θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ 

νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  

Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά 

όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηεο 

εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ 

αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε 

δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα 

ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. 
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Γνώμη 

 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε 

νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξείαο Eurobank Τπεξεζίεο Ελεκέξσζεο Οθεηιεηώλ 

Α.Ε. θαηά ηελ 31
ε
 Δεθεκβξίνπ 2012 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο 

ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε. 

 

Θέμα Έμυασηρ 

 

Εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο,  ζηε εκείσζε [2.1]  ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, 

όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο επηπηώζεηο ησλ δεκηώλ απνκείσζεο από ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

Ειιεληθνύ ρξένπο ζηα επνπηηθά θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ, ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο θεθαιαηαθή ηνπ επάξθεηαο, θαζώο θαη ζηηο πξόζθαηεο αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Ειιεληθνύ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ θαη ζηηο πθηζηάκελεο αβεβαηόηεηεο 

νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ηεο Εηαηξείαο έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ 

Οκίινπ θαη απνθαηάζηαζεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.  ηε γλώκε καο δελ δηαηππώλεηαη 

επηθύιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό.  

 

 

Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

 

Επαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Δηαρείξηζεο ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ 

από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αζήλα, 24 Μαΐνπ 2013 

 

Ο Οξθσηόο Ειεγθηήο  Λνγηζηήο 

 

 

 

 

 

‘Ειελα Θεκηζηνθιένπο 

ΑΜ ΟΕΛ 38901 

 

 

 

 

 

ΠξάηογνπσηεξρανποΚνύπεξο 

Αλώλπκε Ειεγθηηθή Εηαηξεία 

Οξθσηνί Ειεγθηέο Λνγηζηέο 

Λεσθ. Κεθηζίαο 268 

152 32 Υαιάλδξη   
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

(πνζά ζε επξώ) 
 

εκεηψζεηο 
  

31/12/2012 
 

31/12/2011 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 
       

        Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

       
Δλζψκαηα πάγηα 

 
5 

  
1.852.467,97 

 
2.303.737,43 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

6 
  

597.469,28 
 

520.591,21 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 
 

7 
  

329.984,74 
 

569.927,84 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 
 

9 
  

103.401,36 
 

213.257,95 

     
2.883.323,35 

 
3.607.514,43 

        Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

       
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

 
7 

  
1.775.079,31 

 
3.442.618,09 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 
 

8 
  

818.335,45 
 

3.101.364,33 

     
2.593.414,76 

 
6.543.982,42 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 
    

5.476.738,11 
 

10.151.496,85 

        
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ & ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ 

       
Ίδηα θεθάιαηα 

       
Κεηνρηθφ Θεθάιαην 

 
10 

  
1.000.000,00 

 
5.000.000,00 

Απνζεκαηηθά 
 

11 
  

458.181,42 
 

328.990,42 

Θέξδε εηο λέν 
    

1.500.298,59 
 

1.150.578,17 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 
    

2.958.480,02 
 

6.479.568,59 

        
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

       
Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

       Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ 
εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

 
13 

  
84.144,00 

 
282.235,00 

Πξνβιέςεηο 
    

5.000,00 
 

15.000,00 

     
89.144,00 

 
297.235,00 

        
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

       
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 

 
14 

  
2.409.341,32 

 
3.208.243,47 

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 
    

19.772,77 
 

166.449,79 

        

     
2.429.114,09 

 
3.374.693,26 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 
    

2.518.258,09 
 

3.671.928,26 

        ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη 
Yπνρξεώζεσλ  

    
5.476.738,11 

 
10.151.496,85 

 

 

 

 

 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απφ ηελ ζειίδα 12 εψο 33  απνηεινχλ κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 
         Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..  Ο  Γηεπζχλσλ χκβνπινο   Ζ Πξντζηακέλε Ινγηζηεξίνπ 

 

Όζσλ Θνιιπξηψηεο  Δπάγγεινο Θάππαο   Αλησλία Κάκαιε 

Α.Γ.Σ. ΑΖ 064006   Α.Γ.Σ  ΑΔ 633999   Α.Γ.Σ Π 666581 

        Αξ.Αδείαο 49075  Α' Tάμεο           
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Καηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεο  

ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

(πνζά ζε επξώ) 
    

01/01/2012-
31/12/2012 

 

01/01/2011-
31/12/2011 

        
Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ 

    
23.625.411,24 

 
24.778.633,03 

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 
 

15 
  

17.851.216,81 
 

19.332.033,24 
Ακνηβέο γξαθείσλ γηα δηάζεζε 
πξνζσπηθνχ 

    
1.197.001,00 

 
523.675,84 

Δλνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ 
    

          1.226.610,56 
 

1.088.290,00 

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 
 

5 
  

521.571,16 
 

532.908,11 

Απνζβέζεηο άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 
 

6 
  

199.893,52 
 

197.670,67 
Έμνδα ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο 
ινγηζκηθνχ 

    
438.284,25 

 
623.799,43 

Ινηπά έζνδα/έμνδα εθκεηάιιεπζεο θαζαξά 
 

17 
  

1.505.016,89 
 

1.689.662,45 

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 
    

685.817,05 
 

790.593,29 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα θαζαξά 
 

16 
  

8.178,59 
 

7.089,55 

        
Κέξδε πξν θόξσλ 

    
693.995,64 

 
797.682,84 

        
Φφξνο εηζνδήκαηνο 

 
18 

  
215.084,21 

 
410.197,20 

        Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε) 
ρξήζεο  

    
478.911,43 

 
387.485,64 

                      
   
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απφ ηελ ζειίδα 12 εψο 33  απνηεινχλ κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

 
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..  Ο  Γηεπζχλσλ χκβνπινο   Ζ Πξντζηακέλε Ινγηζηεξίνπ 

Όζσλ Θνιιπξηψηεο  Δπάγγεινο Θάππαο   Αλησλία Κάκαιε 

Α.Γ.Σ. ΑΖ 064006   Α.Γ.Σ  ΑΔ 633999   Α.Γ.Σ Π 666581 

        Αξ.Αδείαο 49075  Α' Tάμεο           
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Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο Υξήζεο 

ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

 

(πνζά ζε επξώ) 
    

01/01/2012-
31/12/2012 

 

01/01/2011-
31/12/2011 

        
Θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο  

    

                       
478.911,43      

 

              
387.485,64      

        Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 
    

- 
 

- 

     
  

 
  

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα γηα 
ηε Xξήζε 

    
478.911,43   

 
387.485,64   
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               Καηάζηαζε Μεηαβνιήο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

 

(πνζά ζε επξώ) 
 

εκείσζε 
  

Κεηνρηθφ 
Θεθάιαην  

Ινηπά 
Απνζεκαηηθά 

Απνη/καηα εηο 
λέν 

χλνιν 

Τπφινηπν έλαξμεο ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2011 
    

                    
5.000.000,00      

                     
260.528,16      

                   
831.554,79      

                        
6.092.082,95    

Απνηειέζκαηα ρξήζεο 01.01.2011 -
31.12.2011  

    

                                             
-        

                                  
-        

                   
387.485,64      

                        
387.485,64      

Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 
    

                                             
-        

                                  
-        

                                
-        

                                     
-        

πλνιηθό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν ζηελ 
θαζαξή ζέζε 

    

                           
5.000.000,00      

                   
260.528,16      

              
1.219.040,43      

                   
6.479.568,59      

Θαηαβνιή κεξίζκαηνο 
 

12 
  

                                             
-        

                                  
-        

                                
-        

                                     
-        

Κεηαθνξά θεξδψλ ζε ινηπά απνζεκαηηθά  
 

11 
  

                                             
-        

                       
68.462,26      (68.462,26) 

                                     
-        

     
        

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 
    

5.000.000,00   328.990,42   1.150.578,17   6.479.568,59   

        
 

Τπφινηπν έλαξμεο ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2012 
    

                    
5.000.000,00      

              
328.990,42      

                
1.150.578,17      

                      
6.479.568,59      

Απνηειέζκαηα ρξήζεο 01.01.2012 -
31.12.2012 

    
- - 478.911,43      478.911,43      

Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 
    

- - - - 
πλνιηθό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν ζηελ 
θαζαξή ζέζε 

    

                           
5.000.000,00      

                   
328.990,42      

              
1.629.489,60      

                   
6.958.480,02      

Κεηαθνξά θεξδψλ ζε ινηπά απνζεκαηηθά  
 

11 
  

- 129.191,00 (129.191,00) - 

Κείσζε Κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  
 

10 
  

(4.000.000,00) - - (4.000.000,00) 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 
    

1.000.000,00   458.181,42   1.500.298,59   
                
2.958.480,02    

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απφ ηελ ζειίδα 12 εψο 33  απνηεινχλ κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

                            

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..  Ο  Γηεπζχλσλ χκβνπινο   Ζ Πξντζηακέλε Ινγηζηεξίνπ 

Όζσλ Θνιιπξηψηεο  Δπάγγεινο Θάππαο   Αλησλία Κάκαιε 

Α.Γ.Σ. ΑΖ 064006   Α.Γ.Σ  ΑΔ 633999   Α.Γ.Σ Π 666581 

        Αξ.Αδείαο 49075  Α' Tάμεο           



EUROBANK YΠΖΡΔΗΔ ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΟΦΔΗΙΔΣΩΛ Α.Δ. (πξψελ Eurobank EFG Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Απαηηήζεσλ ΑΔ) 

  11 

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

( πνζά ζε επξψ) 

 
    

01/01/2012-

31/12/2012 
 

01/01/2011-

31/12/2011 

Σακεηαθέο ξνέο Λεηηνπξγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 
       

        Θέξδε πξν θφξσλ 
    

693.995,64   
 

797.682,84   

Πξνζαξκνγή θεξδψλ πξν θφξσλ 
       

        Πξνζηίζεληαη: Απνζβέζεηο 
 

5-6 
  

721.464,68   
 

730.578,78   

Πξνζηίζεληαη: Πξνβιέςεηο 
    

531.220,04   
 

806.466,91   
Πξνζηίζεληαη: Πξνβιέςεηο γηα απνδεκείσζε 
πξνζσπηθνχ 

 
13 

  
(175.822,60) 

 
61.555,00   

        Θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 
 

16 
  

(8.178,59) 
 

(7.089,55) 

        Λεηηνπξγηθό θέξδνο πξν κεηαβνιώλ θεθαιαίνπ 
θίλεζεο 

    
1.762.679,17   

 
2.389.193,98   

Κεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο 
       Κείσζε /( Αχμεζε ) απαηηήζεσλ 
    

1.907.481,88 
 

(354.780,96) 

Κείσζε /( Αχμεζε ) ππνρξεψζεσλ (πιήλ Σξαπεδψλ) 
    

(1.342.677,04) 
 

(557.089,61) 

Κείνλ: 
       Πιεξσζέληα πνζά ιφγσ απνρψξεζεο πξνζσπηθνχ 
 

13 
  

(22.268,40) 
 

(93.825,00) 
Δηζπξαρζέληα/Πιεξσζέληα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
έζνδα 

 
16 

  
8.178,59   

 
7.089,55   

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη 
    

(249.332,04) 
 

(457.144,23) 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από Λεηηνπξγηθέο 
Γξαζηεξηόηεηεο 

    

                               
2.064.062,16  

 
933.443,73   

        Σακεηαθέο Ρνέο από Δπελδπηηθέο 
Γξαζηεξηόηεηεο 

       

        Αγνξέο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ 

 
5-6 

  
(410.567,20) 

 
(415.542,30) 

Πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 
5-6 

  
63.476,16   

 
4.350,67   

        Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από Δπελδπηηθέο 
Γξαζηεξηόηεηεο 

    

                                 
(347.091,04) 

 

                      
(411.191,63) 

        Σακεηαθέο ξνέο από Υξεκαηνδνηηθέο 
Γξαζηεξηόηεηεο 

       
Κείσζε Κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  

    
(4.000.000,00) 

 
0,00 

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από Υξεκαηνδνηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο 
    

(4.000.000,00) 
 

0,00 

Θαζαξή αχμεζε ηνπ ηακείνπ θαη ησλ ηακεηαθψλ 
ηζνδχλακσλ 

    
(2.283.028,88) 

 
522.252,10   

Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα έλαξμε ρξήζεο 
    

3.101.364,33   
 

2.579.112,23   

Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ιήμε ρξήζεο 
    

818.335,45 
 

3.101.364,33 
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1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 
Ζ EUROBANK ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΟΦΔΗΙΔΣΩΛ Α.Δ - πξψελ Eurobank EFG Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο 

Απαηηήζεσλ Α.Δ (ε «Δηαηξεία»)  ηδξχζεθε  ζηηο 13 Ηνπιίνπ 2006 κε κεηφρνπο ηελ Σξάπεδα Eurobank Ergasias AE κε 

θαηνρή 4.999.999 νλνκαζηηθψλ θνηλψλ κεηνρψλ θαη ηελ Eurobank Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο & Πξνψζεζεο 

Πξνηφλησλ Α.Δ. κε θαηνρή κίαο κεηνρήο. ηηο 8 Λνεκβξίνπ 2012 απνθαζίζηεθε κεηά απφ έθηαθηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 4.000.000. Δπίζεο ηελ ίδηα κέξα απνθαζίζηεθε θαη ε 
αιιαγή ηεο επσλπκίαο απφ Eurobank Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Απαηηήζεσλ Α.Δ ζε Eurobank Τπεξεζίεο Δλεκέξσζεο 

Οθεηιεηψλ Α.Δ. Δλψ ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2012 νη κεηνρέο ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ 
απνθιεηζηηθφ πιένλ κέηνρν ηελ εηαηξία Eurobank Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Απαηηήζεσλ Α.Δ. ζπγαηξηθή ηεο Σξάπεδα 

Eurobank Ergasias AE. 
 

Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν κε αξηζκφ 122014501000. Ζ δηάξθεηά ηεο είλαη 99 έηε θαη ιήγεη ην 

2105. Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη επί ηεο νδνχ  Θχπξνπ 27 & Αξρηκήδνπο ζην  Κνζράην.  
 

Ζ Δηαηξεία είλαη κέινο ηνπ νκίινπ ηεο Σξάπεδα Eurobank Ergasias AE  θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα ζηελ 
παξνρή πάζεο θχζεσο ππεξεζηψλ θαη ζπκβνπιψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ πειαηψλ ηεο 

θαηά ηξίησλ. 
 

 Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 21 Καίνπ 
2013 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

2.  ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ  
 
Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη αθνινπζνχληαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.A., πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαθάησ αξρέο θαη 

εθαξκφζηεθαλ κε ζπλέπεηα γηα φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

2.1    Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

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

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα ΓΠΥΑ 

πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΙΠ) θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

β )   Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 

 

γ)     Ζ ζχληαμε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα µε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ 

ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε θαηά ηε δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο, απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε 

ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππφ αλαθνξά. Παξά ην 

γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο 

ηνπο ππνινγηζκνχο.  

 

δ)   Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 παξνπζηάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, ηελ 

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

δξαζηεξηφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο θαη κηθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη ηελ 

επηξξνή ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.   Ζ εηαηξεία έρεη σο θχξην πειάηε ηελ κεηξηθή ηεο εηαηξεία ε 

νπνία ππέζηε ζεκαληηθέο δεκηέο απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο   ζην πξφγξακκα εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα (PSI) θαη αληηκεησπίδεη ζέκα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.      
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Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ελ εμειίμεη αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ Οκίινπ κέζσ ηνπ  

Σακείνπ ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο αιιά θαη ηηο ινηπέο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ζηάδην ζρεδηαζκνχ θαη αμηνιφγεζεο θαη νη 

νπνίεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ [φπσο επίζεο θαη ζηε εκείσζε 20] εθηηκά φηη ν Όκηινο θαη θαηά ζπλέπεηα 

ε Δηαηξεία ζα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ απξφζθνπηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο.           

 

 Δπίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα 

 

Ζ Διιάδα ζπκθψλεζε έλα λέν πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλαδηάξζξσζεο απφ θνηλνχ κε ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή Θεληξηθή Σξάπεδα (ΔΘΣ) θαη ηηο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσδψλεο θαηά ηελ ζπλάληεζε ηνπ 

Eurogroup ηελ 21 Φεβξνπαξίνπ 2012. Σν πξφγξακκα ζηήξημεο απνζθνπνχζε ζηελ κείσζε ηνπ ιφγνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο πξνο ΑΔΠ ζε πνζνζηφ θάησ ηνπ 120% έσο ην 2020. 

 

Σν λέν πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο θαη κεηαξξπζκίζεσλ βειηίσζε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη πξννπηηθή ηεο 

ρψξαο, κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηνπ θφζηνπο εμππεξέηεζήο ηνπ απφ ην 2012 θαη εληεχζελ. 

 

ε ζπλέρεηα απηψλ ησλ εμειίμεσλ, θαη κεηά ηελ εθαξκνγή/λνκνζέηεζε κηαο καθξάο ιίζηαο δηαζξσηηθψλ αιιαγψλ 

θαη κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο γηα ηα έηε 2013-16 απφ ηελ Διιεληθή Θπβέξλεζε, ην Eurogroup πξνρψξεζε 

ηελ 26 Λνεκβξίνπ 2012 ζε ζπκθσλία γηα έλα ζχλνιν κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ ιφγνπ δεκνζίνπ ρξένπο 

πξνο ΑΔΠ ζε πνζνζηφ 124% έσο ην 2020 θαη 110% ην 2022. Απηνί νη ζηφρνη ηεο κείσζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο 

είλαη ζε αξκνλία κε ηελ απαίηεζε ηνπ Γηεζλνχο Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Σακείνπ (ΓΛΣ) γηα βησζηκφηεηα ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο. 

 

Θέζε ηνπ Οκίινπ Eurobank 

 

Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ αληαιιάρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ PSI+ ην 2012 

 

Σελ 21 Φεβξνπαξίνπ 2012, νη ππνπξγνί νηθνλνκηθψλ ηεο Δπξσδψλεο ζπκθψλεζαλ ζην πξφγξακκα δηάζσζεο γηα 

ηελ Διιάδα, ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθήο βνήζεηαο απφ ην δεκφζην ηνκέα (official 

sector) θαη ηελ εζεινληηθή αληαιιαγή ρξεσζηηθψλ ηίηισλ πνπ θαηείραλ νη ηδηψηεο επελδπηέο (private sector) κε 

απνκείσζε ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο θαηά 53,5%. 

 

Έπεηηα απφ απφθαζε ησλ ππνπξγψλ νηθνλνκηθψλ ηεο Δπξσδψλεο ηελ 27 Λνεκβξίνπ 2012 θαη ζηα πιαίζηα ησλ 

κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ην Διιεληθφ Γεκφζην πξφηεηλε, κέζσ ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ηνπ ηελ 3 

Γεθεκβξίνπ 2012, ζηνπο θαηφρνπο λέσλ Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΟΔΓ) πνπ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα λα 

ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα ηελ αληαιιαγή ησλ λέσλ ΟΔΓ κε νκφινγα εμάκελεο δηάξθεηαο θαη κεδεληθνχ επηηνθίνπ, 

έθδνζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Δπξσπατθφ ΣΥ). ηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο 

ζην πξφγξακκα επαλαγνξάο ρξένπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ν Όκηινο Eurobank ππέβαιε γηα αληαιιαγή ην 100% 

ησλ λέσλ ΟΔΓ πνπ θαηείρε ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο € 2,3 δηο.  

 

Πιαίζην θαη δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζεο 

 

Ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο επίπησζεο απφ ην πξφγξακκα αληαιιαγήο Διιεληθψλ νκνιφγσλ (PSI+), ηελ 21 Φεβξνπαξίνπ 

2012, νη ππνπξγνί νηθνλνκηθψλ ηεο Δπξσδψλεο απνθάζηζαλ ηε δηάζεζε € 50 δηο απφ ην δεχηεξν πξφγξακκα 

ζηήξημεο ηεο Διιάδαο γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα θεθάιαηα έρνπλ 

δηαηεζεί ζην Διιεληθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΔΣΥ), ν ζθνπφο ηνπ νπνίνπ έρεη δηεπξπλζεί θαη 

εληζρπζεί. Απφ ηα αλσηέξσ θεθάιαηα, € 23 δηο θαηαβιήζεθαλ ζηελ Διιάδα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2012, € 16 δηο 

ην Γεθέκβξην 2012, ελψ ηα ππφινηπα € 11 δηο αλακέλεηαη λα θαηαβιεζνχλ εληφο ησλ επφκελσλ κελψλ. 

 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ηεο Eurobank, ηε 19 Απξηιίνπ 

2012 ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Eurobank είλαη βηψζηκε θαη ηελ 8 Λνεκβξίνπ 

2012 ηελ ελεκέξσζε φηη ηα βαζηθά θεθάιαηα (Tier I) πξέπεη λα απμεζνχλ θαηά € 5.839 εθαη. Ζ Σξάπεδα, ην ΔΣΥ 

θαη ην Δπξσπατθφ ΣΥ, ππέγξαςαλ ηελ 28 Καΐνπ 2012 θαη ηελ 21 Γεθεκβξίνπ 2012 κηα ηξηκεξή ζπκθσλία 
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πξνεγγξαθήο γηα ηελ πξνθαηαβνιή ηεο εηζθνξάο ηνπ ΔΣΥ έλαληη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε κειινληηθή αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο κε νκφινγα έθδνζεο ηνπ Δπξσπατθνχ ΣΥ νλνκαζηηθήο αμίαο € 3.970 εθαη. θαη 

€ 1.341 εθαη. (ζχλνιν € 5.311 εθαη.). Δπηπιένλ, ην ΔΣΥ παξείρε ζηελ Σξάπεδα κία επηζηνιή δέζκεπζεο γηα 

επηπξφζζεηε θεθαιαηαθή ελίζρπζε αμίαο € 528 εθαη. έσο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ αμίαο € 

5.839 εθαη. Ιακβάλνληαο ππφςε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αλαθεθαιαηνπνίζεο € 5.839 εθαη., ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

ηα βαζηθά θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ απμάλνληαη ζε € 4,4 δηο, ηα βαζηθά θχξηα θεθάιαηα (Core Tier I Capital) ζε € 4,1 

δηο, ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζε 11,6% θαη ν δείθηεο βαζηθψλ θπξίσλ θεθαιαίσλ (Core Tier I) ζε 10,8%. Οη 

αλσηέξσ δείθηεο ζα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 31 Καξηίνπ 2013 εμαηηίαο πξφζθαησλ αιιαγψλ 

ζηηο απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Διιεληθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Ζ επίδξαζε απηή αλακέλεηαη λα 

κεηξηαζηεί κέζσ θεθαιαηαθψλ θηλήζεσλ νη νπνίεο θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν βξίζθνληαη ζε ζηάδην ζρεδηαζκνχ θαη 

αμηνιφγεζεο απφ ηελ Σξάπεδα. 

 

2.2  Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

 

Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ 

απνκεηψζεηο. 

 

Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ. Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο είηε πεξηιακβάλνληαη ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ή 

εθφζνλ θξηζεί πην θαηάιιειν, αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ πάγην, κφλν φηαλ ζεσξείηαη πηζαλφλ φηη ζα πξνθχςνπλ 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ Δηαηξεία θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην θφζηνο ηνπ παγίνπ κπνξεί λα 

επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ.  

 

Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κε ηζφπνζεο εηήζηεο επηβαξχλζεηο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ζηνηρείνπ, έηζη ψζηε λα δηαγξαθεί ην θφζηνο ζηελ ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία. Ζ 

εθηηκψκελε δηάξθεηα δσήο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θαηεγνξηψλ παγίσλ είλαη ε εμήο:  

 

Βειηηψζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ             ζχκθσλα κε ηε δηάξθεηα κίζζσζεο (15 έηε) ή ηελ σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ   

εθφζνλ απηή είλαη κηθξφηεξε 

Έπηπια & ινηπφο εμνπιηζκφο               6-7 έηε 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο                  5-6 έηε 

Σειεπηθνηλσληαθφο Δμνπιηζκφο            6-7 έηε 

 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ κπνξνχλ λα αλαζεσξεζνχλ θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ, εάλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν, ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ.    

 

Όηαλ ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ ελζψκαηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ, ε δηαθνξά 

θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ην πάγην θαηαρσξείηαη ζηελ αλαθηήζηκε αμία 

ηνπ. 

 

Σα θέξδε θαη νη δεκίεο απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ δηαθνξά ηνπ εζφδνπ θαη ηεο 

αλαπφζβεζηεο αμίαο απηψλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 

Θαηά ηελ πψιεζε ή απφζπξζε θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

δηαγξάθνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηελ πεξίνδν ηεο πψιεζεο ή απφζπξζεο. 

2.3  Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο - Λνγηζκηθό 

Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ινγηζκηθφ θαη αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο. Κεηαγελέζηεξα 

απνηηκψληαη ζην πνζφ απηφ κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο ηεο 
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αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνζβέλεηαη βάζεη ζπληειεζηψλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ 

σθέιηκε δσή ηνπο. Σν θφζηνο ινγηζκηθνχ απνζβέλεηαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν εληφο 4-5 εηψλ. 

Τπνιεηκκαηηθέο αμίεο δελ αλαγλσξίδνληαη. Οη σθέιηκεο δσέο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αμηνινγνχληαη ζε 

εηήζηα βάζε θαη νπνηεζδήπνηε ηπρφλ αλακνξθψζεηο εθαξκφδνληαη κειινληηθά. Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ειέγρνληαη γηα απνκείσζε φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο.  

 

Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

 

2.4   Απνκείσζε αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ  
 

Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο φηαλ θάπνηα γεγνλφηα ή αιιαγέο ππνδειψλνπλ φηη ε 

ινγηζηηθή ηνπο αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Εεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε 

ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε 

κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο. Ζ αμία ρξήζεσο πξνθχπηεη απφ ηηο 

εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πνπ ππνινγίδνληαη ζηελ ζεκεξηλή ηνπο θαζαξή αμία ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πξν θφξσλ ην νπνίν απνηππψλεη ηελ ηξέρνπζα εθηίκεζε ηεο αγνξάο γηα ηελ αμία θαη ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ. Οη δεκίεο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη 

άκεζα ζηελ Θαηάζηαζε πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ ηεο Δηαηξείαο.  

 

2.5   Μηζζώζεηο 

Οη κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο, αιιά θαη ηηο σθέιεηεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαηαρσξνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ  

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ (θαζαξέο απφ ηπρφλ άιια θίλεηξα πνπ έιαβε ν 

εθκηζζσηήο) θαηαρσξνχληαη αλαινγηθά ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

2.6    Απαηηήζεηο από πειάηεο  

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

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

είλαη ζεκαληηθά κεησκέλν κε ηπρφλ πξφβιεςε απνκείσζεο. Οη πξνβιέςεηο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη 

αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε εηαηξία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα νθεηιφκελα πνζά κε βάζε ηνπο αξρηθνχο 

φξνπο ηεο ζπκθσλίαο.  

εκαληηθέο ηακεηαθέο δπζθνιίεο ηνπ πειάηε, βεβαηφηεηα φηη ν πειάηεο ζα θεξχμεη πηψρεπζε ή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλαδηνξγάλσζε, αζέηεζε ή παξάιεηςε ηεο θαηαβνιήο ησλ πιεξσκψλ (γηα πεξηζζφηεξεο απφ 30 εκέξεο 

θαζπζηέξεζεο) ζεσξνχληαη ελδείμεηο φηη νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο είλαη απνκεησκέλεο.   

 

Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο. 

 

Ζ αλαθηήζηκε αμία, εθφζνλ ην νθεηιφκελν πνζφ εθθξεκεί γηα πεξίνδν κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο, είλαη ε παξνχζα 

αμία ησλ πξνζδνθψκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινχκελσλ θαηά ην πξαγκαηηθφ επηηφθην γηα παξφκνηνπο 

δαλεηνιήπηεο. Σν πνζφλ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

 

2.7  Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηνηρεία 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο, ηηο βξαρππξφζεζκεο, κε 

ιεθηφηεηα κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ πξψηε εκέξα απφθηεζεο ηνπο, επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο.  

 

2.8  Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ  

Ζ Δηαηξία θαηαηάζζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ζηα δάλεηα θαη απαηηήζεηο.  

 

Σα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, θαηαρσξνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

 



EUROBANK ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΟΦΔΗΙΔΣΩΛ Α.Δ. 

εκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

  16 

 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.                                                                                                  

         

α) Υξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ απνηηµώµελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο µέζσ ηνπ 

ινγαξηαζµνύ απνηειεζµάησλ  

                                                                 

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.                         

                                                                                

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.                                         

                                                         

γ) Δπελδύζεηο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε 

                                                                                                  

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.                                                                             

                     

Λνγηζηηθόο ρεηξηζµόο θαη ππνινγηζµόο    

                                                                                               

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.                                                             

                                     

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.  Θέξδε 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. Θέξδε 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.  Κεξίζµαηα απφ επελδχζεηο, 

αλαγλσξίδνληαη ζην ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ φηαλ ην δηθαίσµα είζπξαμεο κεξίζµαηνο εγθξηζεί απφ ηνπο 

κεηφρνπο.                                                                                                  

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.                                                                                                                                                   
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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.                                                                                                  

 

Ζ Δηαηξία δελ έρεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εθηφο απφ πηζηψζεηο θαη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο. 

 

2.9    Μεηαηξνπή Ξέλσλ Ννκηζκάησλ 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξψληαη βάζε ηνπ επξψ (€), πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ 

λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζε επξψ. πλαιιαγέο 

πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε επξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη 

ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα 

λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε επξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ αληίζηνηρε 

εκεξνκελία. Σα θέξδε ή δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ. 

 
2.10    Μεηνρηθό θεθάιαην 
 

Οη θνηλέο κεηνρέο πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

Σα άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ εκθαλίδνληαη ζηε θαζαξή ζέζε αθαηξεηηθά, θαζαξά απφ θφξνπο.   

 

2.11   Γαλεηζκόο 
 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο σο εηζπξαρζέληα πνζά κείνλ ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Κεηαγελέζηεξα, απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ 

ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξνχ απφ ζρεηηθά έμνδα ζπλαιιαγψλ) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, εθηφο εάλ ε εηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιιεη ηελ 

εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12)  κήλεο κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

Ζ εηαηξία κε 31.12.2012 δελ έρεη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

 

2.12   Φόξνο εηζνδήκαηνο 
 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη πάλσ ζηε βάζε ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ πνπ ζεζπίδνληαη ή νπζησδψο 

ζεζπίδνληαη  ηελ εκέξα ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ δηνίθεζε πεξηνδηθά αμηνινγεί ηα ζεκεία εθείλα ζηηο θνξνινγηθέο 

δειψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθή 

εξκελεία θαη ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο φπνπ απαηηείηαη πάλσ ζηε βάζε ησλ πνζψλ πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζνχλ ζηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο. 

 

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

κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ζε επίπεδν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

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

ινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ κε βάζεη ηνλ ηζνινγηζκφ.  
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Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ 

ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή άιιε εθηφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο θαη ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη 

νχηε ην ινγηζηηθφ, νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. 

 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφλ λα ππάξμνπλ κειινληηθά 

θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο. 

 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο θαζνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ είραλ ηεζεί ζε 

ηζρχ ή είραλ νπζησδψο ηεζεί ζε ηζρχ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη αλακέλεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηελ 

πεξίνδν πνπ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα θαηαζηνχλ απαηηεηέο θαη νη ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο. 

 

Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ εθηφο εάλ αθνξά ζηνηρεία 

πνπ ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα νπφηε θαη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία ινγηζηηθνπνηείηαη 

απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

2.13   Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 
 
χκθσλα κε ην ειιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, φηαλ νη ππάιιεινη παξακέλνπλ ζηελ ππεξεζία κέρξη ηε ζπλήζε ειηθία 

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

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

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

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

ησλ ρξφλσλ ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ, ζχκθσλα κε αλαινγηζηηθέο απνηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε 

ρξφλν. Ζ ππνρξέσζε ηεο απνδεκίσζεο απνρψξεζεο ππνινγίδεηαη σο ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εθξνψλ, ρξεζηκνπνηψληαο επηηφθηα θξαηηθψλ νκνιφγσλ, κε φξνπο ιήμεο πνπ πξνζεγγίδνπλ 

ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο. Αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

απνδεκίσζεο απνρψξεζεο γηα ηελ Σξάπεδα αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο. 

Παξνρέο ζε µεηξεηά (bonus) µέζσ ηεο κηζζνδνζίαο, αλαγλσξίδνληαη σο δνπιεπµέλα έμνδα πξνζσπηθνχ.  

Ζ δηαλνµή θεξδψλ ζηνπο ππαιιήινπο, αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνπο 

Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. 

 

2.14 Πξνβιέςεηο 
 
Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη κία παξνχζα δέζκεπζε (λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε), σο 

απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο 

δέζκεπζεο θαη ην πνζφ απηήο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. ε πεξίπησζε πνπ θαηαζηεί πξαγκαηηθά βέβαην, φηη 

κία εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ζα πξνθχςεη, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ην ζρεηηθφ έζνδν θαηαρσξνχληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία ε κεηαβνιή ζπκβαίλεη. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε 

εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη αλ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο  

 

δέζκεπζεο, νη πξνβιέςεηο αληηινγίδνληαη. Οη πξνβιέςεηο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αξρηθά  

δεκηνπξγήζεθαλ. Γελ αλαγλσξίδνληαη πξνβιέςεηο γηα κειινληηθέο δεκίεο. Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη νη 

ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη. 

 

2.15  Αλαγλώξηζε Δζόδσλ θαη Δμόδσλ 
 

Σα έζνδα θαη ηα έμνδα ηεο Δηαηξίαο αλαγλσξίδνληαη φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλα. Σα έζνδα απφ παξνρή 

ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλα. 
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2.16  Γηαλνκή Μεξηζκάησλ  

Ζ δηαλνκή κεξίζκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ. 

 

2.17 πλαιιαγέο µε ζπλδεόµελα µέξε  

 

Σα ζπλδεφµελα µέξε πεξηιαµβάλνπλ ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηεο Κεηξηθήο, ηε δηνίθεζε ηεο 

Δηαηξείαο, ηνπο ζπµβνχινπο, ηα ζηελά νηθνγελεηαθά ηνπο πξφζσπα, εηαηξείεο πνπ θαηέρνληαη ή ειέγρνληαη απφ 

απηνχο θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο µπνξνχλ λα αζθήζνπλ ζεµαληηθή επηξξνή επί ηεο ρξεµαηννηθνλνµηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο πνιηηηθήο ηνπο. Οη ζπλαιιαγέο παξφµνηαο θχζεο παξνπζηάδνληαη ζε ζπλνιηθή βάζε.  

 

2.18  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 ε κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο 

εηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη 

παξαθάησ.  
 

Σξνπνπνηήζεηο θαη λέα πξόηππα πνπ ηζρύνπλ γηα ην 2012 
 

ΓΠΥΑ 7, Σξνπνπνίεζε - Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο - Κεηαβηβάζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ .                                                                                                  
 

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

                                                                                                 
ΓΙΠ 1, Σξνπνπνίεζε - Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)                     

                                                                             
ΓΙΠ 12, Σξνπνπνίεζε- Φφξνη Δηζνδήκαηνο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013)                                                 

                                                 

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

ΓΙΠ 27, Σξνπνπνίεζε - Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 )                         
                                                                         

ΓΙΠ 28, Σξνπνπνίεζε - Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 
2014)                                                                                                  

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

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

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

                                     
ΓΠΥΑ 9 θαη ΓΠΥΑ 7, Σξνπνπνηήζεηο -Τπνρξεσηηθή Ζκεξνκελία Έλαξμεο Ηζρχνο θαη Γλσζηνπνηήζεηο Κεηάβαζεο (ζε 

ηζρχ απφ ηελ 1ε  Ηαλνπαξίνπ 2015, δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ)                                                                     
                             

ΓΠΥΑ 10, Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014)                                       
                                                           

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

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

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

                                         
ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12, Σξνπνπνηήζεηο-Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη 
γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο. Οδεγίεο κεηάβαζεο (ζε ηζρχ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013, 
δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ)       

                                                                                            

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα ην 2013 
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ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (ζε ηζρύ από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2013, δελ έρεη 

πηνζεηεζεί από ηελ ΔΔ).    
                                                                                               

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΙΠ 27, Σξνπνπνηήζεηο - Δηαηξίεο Δπελδχζεσλ (ζε ηζρχ απφ ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014, δελ έρεη 
πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ)                                                                                                  

Σν ΓΠΥΑ 9-Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηειεί κέξνο ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ 
Πξνηχπσλ λα αληηθαηαζηαζεί ην ΓΙΠ 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.                                                          
 

3.    Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ 
 

Κε δεδνκέλν ην αληηθείκελν εξγαζηψλ (παξνρή ππεξεζηψλ) ηεο Δηαηξείαο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν κέζνο 

ρξφλνο είζπξαμεο ή πιεξσκήο ησλ απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεσλ είλαη απφ έλα έσο ηξεηο κήλεο, νη θίλδπλνη πνπ 

αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία πξνέξρνληαη νπζηαζηηθά απφ ηηο επηκέξνπο αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 

3.1  Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

 

i) Κίλδπλνο Αγνξάο 

 

α) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ 

θίλδπλν. 

β) Θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ 

Ζ Δηαηξία δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ θαζψο δελ θαηέρεη ρξεφγξαθα πνπ λα ραξαθηεξίδνληαη 

νχηε ζαλ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ζηνηρεία νχηε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

ii)  Κίλδπλνο από δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ 

 

Σα έζνδα ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ ζηελ αγνξά δηφηη ε Δηαηξία δελ δηαζέηεη άιια έληνθα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

εθηφο απφ θαηαζέζεηο φςεσο. 

Ζ Δηαηξία δελ έρεη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο κε 31.12.2012. 

 

iii)  Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο απνξξέεη απφ ηα κεηξεηά θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα θαζψο επίζεο θαη απφ πηζησηηθή έθζεζε ζε 

πειάηεο. 

Ζ Δηαηξία έρεη πειάηεο ηε κεηξηθή Σξάπεδα Eurobank Ergasias ΑΔ θαη ηε Eurobank Υξεκαηνδνηηθέο Κηζζψζεο Α.Δ. 

ελψ θαη ην ζχλνιν ησλ κεηξεηψλ θαη ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ είλαη θαηαηεζεηκέλα ζε θαηαζέζεηο φςεσο ζηε κεηξηθή 

εηαηξία.  

 

iv) Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο 

 

Ζ θαιή δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε θαη ε πξνζεθηηθή επηινγή ζπλαιιαγψλ 

εμαζθαιίδεη έγθαηξα ζηελ Δηαηξεία ηελ αλαγθαία ξεπζηφηεηα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαιχεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο εηαηξείαο ζε θαηεγνξίεο 

κε βάζε ηελ ελαπνκείλνπζα πεξίνδν κέρξη ηε ιήμε ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ: 
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2011 

 

€ 

 

1-3 μήνες   3-12 μήνες   1-5 έηη   πάνω 
από 5 έηη 

  ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ          

 

         

Υρημαηοοικονομικά ζηοιτεία 
ενεργηηικού 6.362.883,33 

 
181.099,09 

 
-  

 

                      
-    

 
6.543.982,42 

          

          

 

2011 

 

€ 

 

1-3 μήνες   3-12 μήνες   1-5 έηη   πάνω 
από 5 έηη 

  ύνολο 

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Υπνρξεώζεηο πξνο πξνκεζεπηέο 633.663,53 

 

                         
-    

 
               -    

 

                      
-    

 
633.663,53 

Λνηπνί θόξνη θαη ππνρξεώζεηο  1.662.694,51 

 
1.078.335,22 

 
- 

 

                      
-    

 
2.741.029,73 

 
2.296.358,04 

 
1.078.335,22 

 
- 

 

                      
-    

 
3.374.693,26 

          

          

 

2012 

 

€ 

 

1-3 μήνες   3-12 μήνες   1-5 έηη   πάνω 
από 5 έηη 

  ύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ          

 

         

Υρημαηοοικονομικά ζηοιτεία 
ενεργηηικού 2.498.857,68 

 
60.870,24 

 
33.686,84 

 

                      
-    

 
2.593.414,76 

          

          

 

2012 

 

€ 

 

1-3 μήνες   3-12 μήνες   1-5 έηη   πάνω 
από 5 έηη 

  ύνολο 

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Υπνρξεώζεηο πξνο πξνκεζεπηέο 544.447,39 

 

                         
-    

 
               -    

 

                      
-    

 
544.447,39 

Λνηπνί θόξνη θαη ππνρξεώζεηο  1.176.930,38 

 
707.736,32 

 
- 

 
- 

 
1.884.666,70 

 
1.721.377,77 

 
707.736,32 

 
- 

 
- 

 
2.429.114,09 

 

 

v) Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα  

 

Οη αξρηθνί ζηφρνη ηεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη ε εηαηξία δηαηεξεί ηθαλνπνηεηηθνχο δείθηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ νη εξγαζίεο ηεο θαη λα κεγηζηνπνηεζεί ην φθεινο ησλ 

κεηφρσλ. Ζ εηαηξία δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δνκή ηεο θαη δηελεξγεί πξνζαξκνγέο αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο 
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ζπλζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Ζ εηαηξία κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηελ 

θεθαιαηαθή δνκή ηεο κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ πνζνχ δηαλνκήο κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο, κε ηελ επηζηξνθή 

θεθαιαίσλ ζηνπο κεηφρνπο ή κε ηελ έθδνζε θεθαιαηαθψλ ηίηισλ. 

 

3.2 Δύινγεο αμίεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ 
 

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

λα εμνθιεζεί, µεηαμχ ελεµεξσµέλσλ θαη πξφζπµσλ µεξψλ ζε µηα ζπλαιιαγή θαζαξά εµπνξηθήο βάζεο. Ζ ηηµή 

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

εχινγεο αμίαο ελφο ρξεµαηννηθνλνµηθνχ µέζνπ. Γηα ηα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ 

θαηέρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία, νη εχινγεο αμίεο ππνινγίδνληαη ρξεζηµνπνηψληαο ηελ παξνχζα αμία ή άιιεο µεζφδνπο 

απνηίµεζεο αμηψλ βαζηδφµελεο ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

Οη αμίεο πνπ πξνθχπηνπλ ρξεζηµνπνηψληαο απηέο ηηο µεζφδνπο, επεξεάδνληαη ζεµαληηθά απφ ηηο παξαδνρέο ζε 

ζρέζε µε ηα πνζά θαη ηε ρξνληθή ζηηγµή ησλ µειινληηθψλ ηαµεηαθψλ ξνψλ θαη ησλ πξνεμνθιεηηθψλ ζπληειεζηψλ 

πνπ ρξεζηµνπνηήζεθαλ. 

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.                                                                                                  

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.          

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

ζεκαληηθφηεξα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ παξαηεξήζηκεο ηηκέο.  

 Δπίπεδν 3 - Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο απνηίκεζεο κε ζεκαληηθά 

δεδνκέλα πξνεξρφκελα απφ κε παξαηεξήζηκεο ηηκέο.                                                                                         

        

Δθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο, ηα κεηξεηά θαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα, ε Δηαηξία δελ έρεη θαλέλα άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην νπνίν λα ππνβάιιεηαη ζε εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο.  

 

4.    εµαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηµήζεηο θαη παξαδνρέο ζηελ εθαξµνγή ινγηζηηθώλ 

αξρώλ     

 

Θαηά 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 .                                 

                      

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.              
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5.    Δλζώκαηα Πάγηα 

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Πνζά ζε Δπξψ 

Δγθαηαζηάζεηο 
ζε αθίλεηα 

ηξίησλ 
Έπηπια & Λνηπόο 

εμνπιηζκόο ύλνιν 

        

Κόζηνο       

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 1.882.591,59 2.752.392,21 4.634.983,80 

Πξνζζήθεο 32.595,00 293.384,00 325.979,00 

Πσιήζεηο / Γηαγξαθέο               - (9.472,33) (9.472,33) 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 1.915.186,59 3.036.303,88 4.951.490,47 

        

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο       

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 480.320,81 1.639.209,08 2.119.529,89 

Απνζβέζεηο Υξήζεο 127.782,18 405.125,93 532.908,11 

Πσιήζεηο / Γηαγξαθέο (436,70) (4.248,26) (4.684,96) 

        

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 607.666,29 2.040.086,75 2.647.753,04 

Αλαπόζβεζηε Αμία ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2011 1.307.520,30 996.217,13 2.303.737,43 

    

    

Πνζά ζε Δπξψ  

Δγθαηαζηάζεηο 
ζε αθίλεηα 

ηξίησλ 
Έπηπια & Λνηπόο 

εμνπιηζκόο ύλνιν 

        

Κόζηνο       

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2012 1.915.186,59 3.036.303,88 4.951.490,47 

Πξνζζήθεο 9.765,00 124.029,61 133.794,61 

Πσιήζεηο / Γηαγξαθέο              - (336.499,16) (336.499,16) 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012 1.924.951,59 2.823.834,33 4.748.785,92 

        

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο       

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2012 607.666,29 2.040.086,75 2.647.753,04 

Απνζβέζεηο Υξήζεο 128.993,50 392.594,90 521.588,40 

Πσιήζεηο / Γηαγξαθέο - (273.023,49) (273.023,49) 

        

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012 736.659,79 2.159.658,16 2.896.317,95 

Αλαπόζβεζηε Αμία ζηηο 31 
Γεθεκβξίνπ 2012 1.188.291,80 664.176,17 1.852.467,97 

 

 

Σα ελνίθηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε θηίξηα θαη απηνθίλεηα πεξηιακβάλνληαη ζηελ Θαηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ. Ο κέζνο φξνο σθέιηκεο δσήο είλαη ηα έμη ρξφληα. Οη πσιήζεηο πνπ έγηλαλ κέζα ζηε ρξήζε 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ νκίινπ ζηελ αλαπφζβεζηε αμία ηνπ παγίνπ ρσξίο θακία επηβάξπλζε ή 

ππεξαμία.   

 

6.    Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 

Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη απφ ινγηζκηθά θαη αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

  

  

Πνζά ζε Δπξψ  Λνγηζκηθό  

Κόζηνο   

  Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 1.185.219,74 

Πξνζζήθεο 90.000,00 

Πσιήζεηο / Γηαγξαθέο - 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 1.275.219,74 

  

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 556.957,86 

Απνζβέζεηο Υξήζεο 197.670,67 

Πσιήζεηο / Γηαγξαθέο  

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011 754.628,53 

Αλαπόζβεζηε Αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 520.591,21 

  

Πνζά ζε Δπξψ  Λνγηζκηθό 

Κόζηνο   

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2012 1.275.219,74 

Πξνζζήθεο 276.771,59 

Πσιήζεηο / Γηαγξαθέο - 

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012 1.551.991,33 

  

πζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο  

Τπόινηπν 1 Ιαλνπαξίνπ 2012 754.628,53 

Απνζβέζεηο Υξήζεο 199.893,52 

Πσιήζεηο / Γηαγξαθέο  

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012 954.522,05 

Αλαπόζβεζηε Αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 597.469,28 

  

Σν πνζνζηφ απφζβεζεο έρεη ππνινγηζηεί  βάζε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ. Ο κέζνο φξνο σθέιηκεο δσήο είλαη 

ηα έμη ρξφληα. Οη πσιήζεηο πνπ έγηλαλ κέζα ζηε ρξήζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ νκίινπ ζηελ 

αλαπφζβεζηε αμία ηνπ παγίνπ ρσξίο θακία επηβάξπλζε ή ππεξαμία.   

 
7.    Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 
 
Σα ππφινηπα ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ ζηηο 31.12.2012 αθνξνχλ απαίηεζε απφ ζπλήζε ιεηηνπξγηθά 

έζνδα ηεο Δηαηξείαο θαη αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Πνζά ζε Δπξώ  31/12/2012 
 

31/12/2011 

    Πειάηεο 1.607.890,68 
 

3.261.455,24 

Γνζκέλεο εγγπήζεηο 192.255,35 
 

292.236,35 

Γάλεηα Πξνζσπηθνύ 198.599,63 
 

398.672,10 

Λνηπά 106.318,39 
 

60.182,24 

ύνολο 2.105.064,05 
 

4.012.545,93 
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Με Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό 329.984,74 
 

569.927,84 

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό 1.775.079,31 
 

3.442.618,09 

ύνολο 2.105.064,05 
 

4.012.545,93 

 

 

Θχξηνο πειάηεο ηεο εηαηξίαο είλαη ε κεηξηθή Σξάπεδα Eurobank Ergasias ΑΔ. Σν ππφινηπφ ηεο αθνξά απαίηεζε γηα 

ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2012. Γελ αλακέλνληαη πηζησηηθέο δεκηέο . 

Οη δνζκέλεο εγγπήζεηο αθνξνχλ εγγπήζεηο δνζείζεο γηα ην ελνίθην ηνπ θηηξίνπ ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ε εηαηξία, γηα 

ηελ κίζζσζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππάιιεινη ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη πάγην απνζεκαηηθφ γηα 

θνηλφρξεζηεο δαπάλεο γηα ην ίδην θηίξην. H ινγηζηηθή αμία ησλ πειαηψλ πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

8.    Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο εηαηξίαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Πνζά ζε Δπξώ  31/12/2012 31/12/2011 

  
 

 

Γηαζέζηκα ζην Τακείν 4.563,33 3.186,87 

Βξαρππξόζεζκεο Τξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 813.772,12 3.098.177,46 

ύνολο 818.335,45 3.101.364,33 

  
 

 

Πνζά ζε Δπξώ  
 

 

  
 

 

Τακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ιζνδύλακα 818.335,45 3.101.364,33 

Τξαπεδηθέο Υπεξαλαιήςεηο - - 

ύνολο 818.335,45 3.101.364,33 

   

Σν πνζφ ησλ  813.772,12 αθνξά θαηαζέζεηο φςεσο ζηελ κεηξηθή Σξάπεδα  Eurobank Ergasias ΑΔ θαηά ηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2012. 

 

9.   Αλαβαιιόκελε Φνξνινγία 
 
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ είλαη νη παξαθάησ:  

 

 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  

Πνζά ζε Δπξώ  

Πξνβιέςεηο θαη 

δεδνπιεπκέλα 

έμνδα 

Σελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 239.615,47 

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ (26.357,52) 

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηα ίδηα θεθάιαηα  

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 213.257,95 

  

Πνζά ζε Δπξψ  

Πξνβιέςεηο θαη 

δεδνπιεπκέλα 

έμνδα 

Σελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2012 213.257,95 

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ (109.856,59) 



EUROBANK ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΟΦΔΗΙΔΣΩΛ Α.Δ. 

εκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

  26 

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηα ίδηα θεθάιαηα  

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 103.401,36 

 

10.    Μεηνρηθό Κεθάιαην 

Σν Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηηο 8 Λνεκβξίνπ 2012  δηαηξείηαη ζε 5.000.000 νλνκαζηηθέο κεηνρέο, 

νλνκαζηηθήο αμίαο 1,00€ ε θάζε κία. 

 

Πνζά ζε Δπξώ  Αριθμός Μεηοτών Κοινές Μεηοτές 

01.01.2011 5.000.000 5.000.000 

Έθδνζε θνηλώλ Μεηνρώλ 5.000.000 5.000.000 

  
    

31.12.2011 5.000.000 5.000.000 

    

Πνζά ζε Δπξώ  Αριθμός Μεηοτών Κοινές Μεηοτές 

01.01.2012 5.000.000 5.000.000 

Μείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ  (4.000.000) (4.000.000) 

  
    

31.12.2012 1.000.000 1.000.000 

 

Κεηά απφ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ζηηο 8 Λνεκβξίνπ 2012 απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε έλα εθαηνκκχξην επξψ πνπ δηαηξείηαη ζε 1.000.000 νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο 

αμίαο 1,00€ ε θάζε κία. Σν πνζφ ηεο κείσζεο ησλ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ έγηλε κε θαηαβνιή κεηξεηψλ. 

 

 

11. Απνζεκαηηθά 

Πνζά ζε Δπξώ 
     

 

Σαθηηθό 
απνζεκαηηθό 

Έθηαθην 
θνξνινγεκέλν 
απνζεκαηηθό 

Αθορολόγηηο 
αποθεμαηικό 

λόγω διαθορών 
Δ.Π.Υ.Π - Ε.Λ.Π 

Γηαθνξά ππέξ 
ην άξηην ιόγσ 

ΓΛΠ ύνολο 

    Σην 1 Ιανοσαρίοσ 2011 60.854,14 27.011,65 227.662,37 (55.000,00) 260.528,16 

Μεηαβνιέο απνζεκαηηθώλ 19.374,28 - 49.087,98 - 68.462,26 

      ηις 31 Δεκεμβρίοσ 2011 80.228,42 27.011,65 276.750,35 (55.000,00) 328.990,42 

      

      Πνζά ζε Δπξώ 
     

 

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό 

Έθηαθην 

θνξνινγεκέλν 

απνζεκαηηθό 

Αθνξνιόγεην 
απνζεκαηηθό ιόγσ 
δηαθνξώλ Γ.Π.Υ.Π 

- Δ.Λ.Π 

Γηαθνξά ππέξ 

ην άξηην ιόγσ 

ΓΛΠ ύλνιν 

    Σην 1 Ιανοσαρίοσ 2012 80.228,42 27.011,65 276.750,35 (55.000,00) 328.990,42 

Μεηαβνιέο απνζεκαηηθώλ 23.945,57 - 105.245,43 
 

129.191,00 

      ηις 31 Δεκεμβρίοσ 2012 104.173,99 27.011,65 381.995,78 (55.000,00) 458.181,42 

 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 44 θαη 45 ηνπ θσδ. Λ. 2190/1920 ξπζκίδεηαη ν ζρεκαηηζκφο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ σο εμήο: Σν 5% ηνπιάρηζηνλ ησλ πξαγκαηηθψλ (ινγηζηηθψλ) θαζαξψλ θεξδψλ θάζε 

ρξήζεσο θξαηείηαη, ππνρξεσηηθά, γηα ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, κέρξηο φηνπ ην ζπζζσξεπκέλν πνζφ ηνπ 
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ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ γίλεη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 1/3 ηνπ νλνκαζηηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν ηαθηηθφ 

απνζεκαηηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάιπςε δεκηψλ κεηά απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ, θαη σο εθ ηνχηνπ δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν. 

Σα αθνξνιφγεηα θαη ηα θαη' εηδηθφ ηξφπν θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά ζρεκαηίζηεθαλ βάζεη δηαηάμεσλ δηαθφξσλ 

λφκσλ. χκθσλα κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία ηα απνζεκαηηθά απηά απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν 

εηζνδήκαηνο, εθφζνλ δε δηαλεκεζνχλ ζηνπο κεηφρνπο, ελψ αλ δηαηεζνχλ ή θεθαιαηνπνηεζνχλ, ζα θνξνινγεζνχλ 

κε ηνλ ηζρχνληα θαηά ηνλ ρξφλν δηαλνκήο θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 

12. Μεξίζκαηα 

 

ηε ρξήζε 2012 δελ δφζεθε κέξηζκα γηα ην 2011. Σν Γ.. ηεο εηαηξείαο δελ ζα πξνηείλεη ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο ρξήζεο 2012.  

13. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία απεηθνλίδεηαη ζηηο Οηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΙΠ 19 θαη βαζίδεηαη ζε αλεμάξηεηε αλαινγηζηηθή κειέηε.  

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξίαο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 βάζεη ηεο αλαινγηζηηθήο 

κειέηεο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί σο εμήο: 

 

 

01/01/2012-
31/12/2012 

 

01/01/2011-
31/12/2011 

Πνζά ζε Δπξώ  
   

    Παξνύζα αμία ρξεκαηνδνηνύκελσλ ππνρξεώζεσλ 84.144,00   
 

282.235,00   

Δύινγε αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο - 
 

- 

Τποτρέωζη ζηον ιζολογιζμό 84.144,00   
 

282.235,00   

    

    Τα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ έρνπλ σο εμήο: 

    

Πνζά ζε Δπξώ  

01/01/2012-
31/12/2012 

 

01/01/2011-
31/12/2011 

Τπφινηπν Έλαξμεο ρξήζεο 282.235,00 
 

314.505,00 

Υξέσζε /( Πίζησζε) ζηε ρξήζε (175.822,60) 
 

61.555,00 

Πιεξσκέο ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ (22.268,40) 
 

(93.825,00) 

    
Τπνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκό 84.144,00   

 

282.235,00   

    Οη θύξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 
   

    Πξνεμνθιεηηθό επηηόθην 4,85% 
 

5,50% 

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζώλ 0,00% 
 

2,00% 

Πιεζσξηζκόο 2,00% 
 

2,00% 

 

Πνζά ζε Δπξώ 
01/01/2012-
31/12/2012 

 

01/01/2011-
31/12/2011 

    Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 58.964,00 
 

49.678,59 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (234.786,60) 
 

11.876,41 

ύλνιν  (175.822,60) 
 

61.555,00 
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14. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε ηνπο αμία, ελψ κεηαγελέζηεξα 

απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 
    Πνζά ζε Δπξώ  

 
31/12/2012 

 
31/12/2011 

Πξνκεζεπηέο 
 

330.331,74 

 
142.442,64 

Γεδνπιεπκέλα Έμνδα Πξνζσπηθνύ θαη Λνηπά 
 

678.098,17 

 
982.047,46 

Πνζά Οθεηιόκελα ζε Σπλδεδεκέλα Μέξε          (Σεκ. 20) 
 

214.110,46 

 
421.058,86 

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 
 

796.620,79 

 
913.621,81 

Λνηπνί θόξνη 
 

390.180,16 

 

749.072,70 

ύλνιν 
 

2.409.341,32 

 
3.208.243,47 

 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ πξνκεζεπηψλ πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

15.    Ακνηβέο θαη έμνδα Πξνζσπηθνύ  

Οη ακνηβέο θαη ηα έμνδα πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο έρνπλ σο εμήο: 

Πνζά ζε Δπξώ   
 

  

 

01/01/2012-
31/12/2012 

 

01/01/2011-
31/12/2011 

Ακνηβέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνύ 12.976.621,73 
 

14.164.014,17 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 3.790.771,80 
 

3.824.552,04 

Παξεπόκελεο παξνρέο  1.061.554,88 
 

1.281.912,03 

Σπληαμηνδνηηθό θόζηνο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ 
εηζθνξώλ 22.268,40 

 
61.555,00 

ΤΝΟΛΑ  17.851.216,81 
 

19.332.033,24 

 

16. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα-θαζαξά 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα/έζνδα έρνπλ σο εμήο: 

 
  

 
  

 

01/01/2012-
31/12/2012 

 

01/01/2011-
31/12/2011 

Πνζά ζε Δπξώ 

   

    Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 532,90 
 

398,55 

ύλνιν 532,90 
 

398,55 

    Έζνδα απφ ηφθνπο 8.711,49 
 

7.488,10 

ύλνιν 8.711,49 
 

7.488,1 

    Καζαξό ρξεκαηννηθνλνκηθό έζνδν 8.178,59 
 

7.089,55 
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17. Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έμνδα Καζαξά 

Σα ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα θαζαξά  έρνπλ σο εμήο: 

Λνηπά έζνδα/έμνδα εθκεηάιιεπζεο θαζαξά 
  

 

01/01/2012-
31/12/2012 

 

01/01/2011-
31/12/2011 

   
 

Ιεηηνπξγηθά έμνδα 331.032,12 
 

323.453,38 

Πξνκήζεηεο γηα αγνξέο θαη κεζηηείεο 1.000,00 
 

1.000,00 

Ακνηβέο κεραλνγξαθηθήο επεμεξγαζίαο 38.277,90 
 

37.018,90 

πληήξεζε Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ 160.644,62 
 

377.553,53 

Έμνδα Σαμηδίνπ 7.160,53 
 

11.768,85 

Φφξνη -Σέιε 149.467,37 
 

125.217,88 

Ινηπά έμνδα/έζνδα 817.434,35 
 

813.649,91 

ΤΝΟΛΑ 1.505.016,86 
 

1.689.662,45 

 

18.    Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

01/01/2012-
31/12/2012 

 

01/01/2011-
31/12/2011 

    Σξέρσλ θφξνο                105.227,62    
 

282.959,83 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (εκ. 9)               109.856,59    
 

26.357,52 

Φφξνο Πεξαίσζεο 2009 - 
 

100.879,85 

ύλνιν 215.084,21 
 

410.197,20 

 

Ο θφξνο, επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο Δηαηξείαο, δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν ζπληειεζηή θφξνπ, επί ησλ θεξδψλ ηεο. Ζ δηαθνξά έρεη σο εμήο: 

 
   

   

 

01/01/2012-
31/12/2012 

 

01/01/2011-
31/12/2011 

    Κέξδε ρξήζεο πξν θόξσλ κε βάζε ηα ΓΠΥΠ  693.995,64 
 

797.682,84 

πληειεζηήο θόξνπ  20% 
 

20% 

Φφξνο ππνινγηζκέλνο  138.799,13 
 

159.536,57 

Φνξνινγηθή Δπίδξαζε εμφδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ  109.856,59 
 

79.630,21 

Φφξνο Πεξαίσζεο 2009 - 
 

100.879,85 

Κή εθπηπηψκελεο δαπάλεο (33.571,51) 
 

70.150,57 

    
Φόξνη 215.084,21 

 
410.197,20 

 

19.    Δλδερόκελεο Απαηηήζεηο θαη Τπνρξεώζεηο 
 

Θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο ππάξρνπλ αλνηρηέο επίδηθεο ππνζέζεηο έλαληη ηεο εηαηξίαο. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θαη νη 

λνκηθνί ζχκβνπινη πηζηεχνπλ φηη νη πθηζηάκελεο επίδηθεο ππνζέζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηδξάζεηο 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πέξαλ ηνπ πνζνχ πνπ έρεη γίλεη πξφβιεςε. 

Γελ εθθξεκνχλ ινηπέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ιφγσ δεζκεχζεσλ ηελ 31.12.2012 πνπ ζα επεξέαδαλ ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηεο. Ζ εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2010. Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα 

ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012 έρεη δηελεξγεζεί απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην λφκν 

2238/1994 (αξζξν 82 παξ.5) θαη ηε ζρεηηθή ππνπξγηθή απφθαζε. 
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20.    πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Προαιρεηική δημόζια πρόηαζη ηης Εθνικής Τράπεζας ηης Ελλάδος Α.Ε. 

 

Σελ 5 Οθησβξίνπ 2012, ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ) αλαθνίλσζε ηελ ππνβνιή πξναηξεηηθήο δεκφζηαο 

πξφηαζεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο Eurobank, πξνζθέξνληαο σο αληάιιαγκα 58 λέεο 

κεηνρέο ηεο ΔΣΔ γηα θάζε 100 κεηνρέο ηεο Eurobank πνπ ζα πξνζθεξζνχλ. Ζ ΔΣΔ δήισζε επίζεο φηη, κέηνρνη ηεο 

Eurobank πνπ εθπξνζσπνχλ ην 43,6% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ, έρνπλ δεζκεπζεί λα 

πξνζθέξνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζηε δεκφζηα πξφηαζε. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Eurobank, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθζέζεηο ησλ ζπκβνχισλ ηνπ, αμηνιφγεζε ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ελνπνίεζεο κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πειαηψλ, ησλ κεηφρσλ θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ηνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο πξφηαζεο αληαιιαγήο θαη δηαηχπσζε, ηελ 11 Ηαλνπαξίνπ 2013, αηηηνινγεκέλε γλψκε 

επ’απηήο φπσο νξίδεη ν Λφκνο 3461/2006. 

 

Όιεο νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο ή/θαη ζπλαηλέζεηο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνχ, ην Διιεληθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ειήθζεζαλ ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2013. Ζ πεξίνδνο απνδνρήο ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο πξνζθέξζεθαλ 466.397.790 κεηνρέο, έιεμε ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 2013, κε απνηέιεζκα ε 

ΔΣΔ λα θαηέρεη ην 84,38% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο Eurobank. 

 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην πιεξνθνξηαθφ δειηίν, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο αθνινπζεί ε 

ζπγρψλεπζε ησλ δχν ηξαπεδψλ. ε ζπλέρεηα απηνχ, ηε 19 Καξηίνπ 2013, ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηεο Eurobank 

θαη ηεο ΔΣΔ απνθάζηζαλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ηεο Eurobank απφ ηελ ΔΣΔ θαη 

φξηζαλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 σο εκεξνκελία κεηαζρεκαηηζκνχ.  

 

Σελ 8 Απξηιίνπ 2013, ε Eurobank αλαθνίλσζε φηη κε απφθαζε ησλ αξκνδίσλ ζεζκηθψλ αξρψλ θαη κε ζχκθσλε 

γλψκε ησλ δχν ηξαπεδψλ, ε Δζληθή Σξάπεδα θαη ε Eurobank ζα αλαθεθαιαηνπνηεζνχλ πιήξσο θαη αλεμάξηεηα ε κία 

απφ ηελ άιιε, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηψλ ζπγρψλεπζήο ηνπο. 

 

Ζ δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ, φπσο αλαθνίλσζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

ζα νινθιεξσζεί πξηλ απφ ην ηέινο Απξηιίνπ. Οη ηειηθέο απνθάζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ δχν 

Σξαπεδψλ ζα ιεθζνχλ απφ ηνλ θνηλφ κέηνρν, πνπ ζα είλαη ην ΣΥ. 

 

Σελ 10 Απξηιίνπ 2013, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Eurobank απνθάζηζε λα ζπγθαιέζεη Γεληθή πλέιεπζε ηελ 30 

Απξηιίνπ 2013 κε ζέκα ηελ θεθαιαηαθή ελίζρπζε ηεο Σξάπεδαο θαηά €5,8 δηζ. 

 

ηα πιαίζηα ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κέξνο ηεο θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο δχλαηαη λα πινπνηεζεί κε ηελ έθδνζε 

CoCos κεηψλνληαο ηζφπνζα ην πνζφ ηεο αχμεζεο κε θνηλέο κεηνρέο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ αχμεζε κε θνηλέο 

κεηνρέο ζα έρνπλ νη πθηζηάκελνη κέηνρνη ηεο Σξάπεδαο θαζψο θαη άιινη ηδηψηεο επελδπηέο, ελψ ην πνζφ 

θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο είλαη ήδε εγγπεκέλν απφ ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο θαη €5,3 δηζ απφ ηα 

€5,8 δηζ έρεη ήδε πξνθαηαβιεζεί ζηελ Σξάπεδα. 

 
Σελ 22 Απξηιίνπ 2013 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Eurobank πξνέθξηλε ηελ θάιπςε ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ησλ €5,8 δηζ. απφ ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΣΥ) θαη ζα εηζεγεζεί ζρεηηθά ζηε 
Γεληθή πλέιεπζε ηεο 30 Απξηιίνπ 2013. 

 

Σελ 30 Απξηιίνπ 2013 ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο Eurobank απνθάζηζε: 

 
1. ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο, κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

θνηλψλ κεηνρψλ ηεο, κέζσ ζπλέλσζήο ηνπο κε αλαινγία δέθα (10) παιαηέο θνηλέο κεηνρέο ζε κία (1) λέα 
θνηλή κεηνρή (reverse split), θαη κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο λέαο (πξνεξρφκελεο απφ ην reverse 

split) θνηλήο κεηνρήο ηεο ζε 0,30 επξψ 
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2. ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ην λ. 3864/2010 θαη ηελ ππ’ αξ. 38/2012 

Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηελ άληιεζε ζπλνιηθά 5.839 εθαη. επξψ, κε ηελ έθδνζε 3.789.317.357 
λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ, κε αλάιεςε ηνπ ζπλφινπ απηψλ απφ ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, 

έλαληη εηζθνξάο ίζεο αμίαο νκνιφγσλ θπξηφηεηαο ηνπ ηδίνπ θαη εθδφζεσο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 
Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο. 

 

πγρώλεπζε Alpha Bank - Eurobank 

 

Σελ 22 Καΐνπ 2012, ε Γεχηεξε Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο Alpha Bank δηέθνςε ηε 

δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο κε ηελ Eurobank θαη αλαθάιεζε ηηο απνθάζεηο ηεο απφ 15 Λνεκβξίνπ 2011 Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηεο Alpha Bank. 

 

Μεηνρηθή Γηάζξσζε ηεο Σξάπεδαο Eurobank Ergasias Α.Δ. 

  

Έσο ηελ 23 Ηνπιίνπ 2012, ε Σξάπεδα Eurobank Ergasias Α.Δ. ήηαλ κέινο ηνπ Οκίινπ EFG, πνπ θαηείρε ην 44,70% 

ησλ θνηλψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, κέζσ 100% ζπγαηξηθψλ ηεο απψηαηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. 

 

Σελ 23 Ηνπιίνπ 2012, κεηαβηβάζηεθε ην 43,55% ησλ θνηλψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρψλ πνπ θαηείρε ν Όκηινο 

EFG, ζε δέθα λνκηθά πξφζσπα, θάζε έλα απφ ηα νπνία απέθηεζε ην 4,4% πεξίπνπ, ελψ ν Όκηινο EFG δηαηήξεζε ην 

ππφινηπν 1,15%. Σα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα έρνπλ επίζεκα δειψζεη φηη είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. Ωο 

απνηέιεζκα, απφ ηελ 23 Ηνπιίνπ 2012, ε Σξάπεδα έπαπζε λα ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Οκίινπ EFG θαη δε ζα 

πεξηιακβάλεηαη πιένλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ. Δπηπιένλ, ε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο 

ηεο Σξάπεδαο έρνπλ ήδε ηξνπνπνηεζεί, ψζηε λα κελ πεξηιακβάλνπλ πιένλ ην ζπλζεηηθφ «EFG». 

 

Οη απαηηήζεηο απφ θαη νη ππνρξεψζεηο πξνο ηα ζπλδεδεκέλα κέξε κε ηελ εηαηξία είλαη νη εμήο: 

 

ΑΠΑΙΣΗΔΙ - ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 31/12/2012 
 

31/12/2011 

    Απαηηήζεηο από παξνρή ππεξεζηώλ 
   

    Σξάπεδα Eurobank Ergasias A.E  1.401.854,19 
 

3.261.455,24 

Eurobank Υξεκαηνδνηηθέο Κηζζψζεο Α.Δ. 3.287,59 
 

- 

 

1.405.141,78 
 

3.261.455,24 

Απαηηήζεηο από πώιεζε παγίσλ 
   Eurobank Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Απαηηήζεσλ Α.Δ. 78.530,59 

 
- 

 
78.530,59 

 
- 

ΛΟΙΠΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ  
   Eurobank Properties ΑΔΔΑΠ 44.484,55 

 
- 

 
44.484,55 

 
- 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
   Σξάπεδα Eurobank Ergasias A.E  813.772,12 

 
3.098.177,46 

 
813.772,12 

 
3.098.177,46 

    Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 
   Σξάπεδα Eurobank Ergasias A.E  - 

 
0,31 

Eurobank Τπεξεζίεο Γηαρεηξηζεο & Πξνψζεζεο Πξνηφλησλ Α.Δ.  - 
 

37.142,28 

    Ινηπέο Θπγαηξηθέο 
   Eurolife ERB ΑΔΑΕ 55.605,71 

 
39.296,49 

Be-Business Exchanges A.E - 
 

- 

Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ 77.067,90 
 

128.997,96 

Eurobank Business Services AE 10.179,61 
 

6.119,49 

Eurobank Equities ΑΔΠΔΤ 5.575,01 
 

10.919,05 

Eurobank Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Απαηηήζεσλ Α.Δ. 65.682,23 
 

198.583,28 
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214.110,46 

 
421.058,86 

 

Σα έζνδα θαη ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ζπλδεδεκέλα κε ηελ εηαηξία πξφζσπα είλαη νη εμήο: 

΄Δζνδα-Έμνδα 
01/01/2012-
31/12/2012 

 

01/01/2011-
31/12/2011 

    Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ 
   Σξάπεδα Eurobank Ergasias A.E  23.605.363,74 

 
24.778.633,03 

Eurobank Υξεκαηνδνηηθέο Κηζζψζεο Α.Δ. 20.047,50 
 

- 

 
23.625.411,24 

 
24.778.633,03 

Έζνδα από δαλεηζκό πξνζσπηθνύ 
   Σξάπεδα Eurobank Ergasias A.E  505.650,28 

 

271.357,31 

Eurobank Τπεξεζίεο Γηαρεηξηζεο & Πξνψζεζεο Πξνηφλησλ Α.Δ.  30.283,32 
 

- 

 
535.933,60 

 
271.357,31 

Έζνδα από πώιεζε παγίσλ 
   Σξάπεδα Eurobank Ergasias A.E  438,48 

 
450,06 

Eurobank Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Απαηηήζεσλ Α.Δ. 63.846,01 
 

- 

 
64.284,49 

 
450,06 

    Έμνδα Αγνξάο Παγίσλ 
   

    Σξάπεδα Eurobank Ergasias A.E  393,07 
 

0,31 

Eurobank Τπεξεζίεο Γηαρεηξηζεο & Πξνψζεζεο Πξνηφλησλ Α.Δ.  0,05 
 

8.975,55 

Eurobank Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Απαηηήζεσλ Α.Δ. 1,08 
 

- 

 
394,20 

 
8.975,86 

    Δλνηθία 
   Σξάπεδα Eurobank Ergasias A.E  27.221,88 

 
26.699,75 

Eurobank Properties ΑΔΔΑΠ 923.674,57 
 

811.606,56 

 
950.896,45 

 
838.306,31 

    Έμνδα ιεηηνπξγίαο  
   

    Eurobank Τπεξεζίεο Γηαρεηξηζεο & Πξνψζεζεο Πξνηφλησλ Α.Δ.  48.483,64 
 

144.514,46 

Ινηπέο Θπγαηξηθέο 
   Eurobank Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Απαηηήζεσλ Α.Δ. 1.125.071,36 

 
330.847,86 

Eurolife ERB ΑΔΑΕ 252.033,39 
 

202.542,46 

Be-Business Exchanges A.E 1.000,00 
 

1.000,00 

Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ 12.087,00 
 

35.572,50 

EFG Business Services AE 38.277,29 
 

37.018,89 

Eurolife ERB ΑΔΓΑ 13.243,29 

 

14.550,12 

Eurobank Equities ΑΔΠΔΤ 43.320,64 
 

54.193,57 

 
 1.533.516,61 

 
820.239,86 

    Παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε 

   Κηζζνί θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο 1.466.815,94 

 

1.779.643,05 

    Γάλεηα 

   πλαθζέληα δάλεηα πξνζσπηθνχ 198.599,63 
 

398.672,10 

 

198.599,63 

 

398.672,10 
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21.     Αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο  
 

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

εμήο : 

 

ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ  
   

    Πνζά ζε επξώ              2012 
 

2011 

Μέρξη 1 έηνο 105.090,39 
 

365.431,65 

Από 1- 5 έηε 0,00 
 

0,00 

Πεξηζζόηεξα από 5 έηε 0,00 
 

0,00 

 
105.090,39 

 
365.431,65 

 

 

22.    Μεηαγελέζηεξα γεγνλόηα ηεο εκεξνκελίαο ηνπ Ιζνινγηζκνύ 

Γελ έρνπλ ζπκβεί άιια γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο πεξηφδνπ 01/01/2012-31/12/2012, ηα 

νπνία ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο εθηφο απφ ηα 

γεγνλφηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 20. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε.Δπηπιένλ ν ζπληειεζηήο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο απμάλεηαη ζην 26% θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ εηαηξία.



 

  

 


