
Αρµόδια Νοµαρχία: 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

∆ιεύθυνση διαδικτύου: Κύκλος εργασιών 3.680.444,94 3.230.291,20

Μικτά κέρδη 1.753.332,57 1.659.232,76

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
(178.813,65) 28.876,07

Κέρδη προ φόρων (161.120,83) (2.845.210,80)

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους (146.595,10) (2.898.707,45)

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(ζηµίες) 21.880,80 102.742,45
Νόµιµος Ελεγκτής: Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα/ (ζηµίες) (124.714,30) (2.795.965,00)
Ελεγκτική Εταιρία: Κέρδη/ (Ζηµίες) ανά µετοχή (0,8630) (17,0649)

Τύπος έκθεσης ελέγχου Νόµιµου Ελεγκτή:
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
(88.148,60) 128.742,46

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 342.777,08 408.880,56 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (161.120,83) (2.808.647,80)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 63.645,48 92.572,87 Πλέον / Μείον προσαρµογές για:
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 63.327,67 48.801,94 Αποσβέσεις 90.665,05 99.866,39
Απαιτήσεις από πελάτες 1.553.119,29 1.056.045,35 Ζηµιές (κέρδη) πώλησης συµµετοχών και χρεογράφων 0,00 0,00
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.029.203,55 1.032.084,59 Αποµειώσεις αξίας περιουσιακών στοιχείων 18.851,50 0,00
∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 212.378,02 875.869,23 Προβλέψεις (48.373,86) (1.794,00)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.264.451,09 3.514.254,54 Τόκοι (17.692,81) (23.712,10)

Κέρδη εκµ/σεως πριν τις µεταβ. του κεφ. κινήσεως (117.670,95) (2.734.287,51)
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (510.198,23) (133.686,43)
Μετοχικό κεφάλαιο 5.138.386,00 4.985.508,40 Αύξηση/(µείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (38.829,16) (52.407,99)
Αποθεµατικά και µη διανεµηθέντα κέρδη (2.434.757,62) (2.157.165,73) (Εκροές) Εισροές διαθεσίµων από την κύρια εκµετάλλευση (666.698,34) (2.920.381,93)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.703.628,38 2.828.342,67 Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 (82.474,74)
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 195.859,00 282.119,00 Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (666.698,24) (3.002.856,57)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 364.963,71 403.792,87
Σύνολο υποχρεώσεων 560.822,71 685.911,87 Ταµειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.264.451,09 3.514.254,54 Αγορά ενσώµατων και ασώµατων κινητοποιήσεων (14.485,68) (91.679,06)

Τόκοι εισπραχθέντες 17.692,81 23.712,10

Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων 3.207,13 (67.966,96)

31/12/2013 31/12/2012 Ταµειακές Ροές Χρηµατοδοτικών ∆ραστηριοτήτων 
Πώληση συµµετοχών 0,00 2.997.798,97

Ίδια Κεφάλαια έναρξης χρήσεως (1/1/2013 και 1/1/2012) 2.828.342,67 5.624.307,67 Καθαρές εισροές (εκροές) χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων 0,00 2.997.798,97
Κέρδη/(ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους (146.595,10) (2.898.707,45)
Αποτέλεσµα καταχωρηµένο απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 21.880,80 102.742,45 Αύξηση/(µείωση) στα χρηµατικά διαθέσιµα (663.491,21) (73.024,56)
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31/12/2013 και 31/12/2012) 2.703.628,38 2.828.342,67 ∆ιαθέσιµα στην αρχή της χρήσεως 875.869,23 948.893,79

∆ιαθέσιµα στο τέλος της χρήσεως 212.378,02 875.869,23

∆ΛΠ 19.

EUROBANK BUSINESS SERVICES A.E.
ΑΡ. ΓΕΜΗ 003812301000

∆ιεύθυνση έδρας: Καλλιρρόης 21, 117 43 Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2013)

RSM Greece ΑΕ (ΑΜ.ΣΟΕΛ.104)

Σύµφωνη Γνώµη

3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της στο τέλος της τρέχουσας χρήσεως ήταν 48 άτοµα ενώ στο τέλος της 

προηγούµενης χρήσης ήταν 47 άτοµα.

(δηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠXA)

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της EUROBANK  BUSINESS SERVICES ΑΕ. Συνιστούµε εποµένως στον 

αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Oρκωτού 

Eλεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αθηνών

www.payroll.gr
Κυριάκος Ξύδης, Πρόεδρος

Μιχαήλ Βλασταράκης, Αντιπρόεδρος

Γιώργος Κατινιώτης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Σταύρος Ιωάννου, Μέλος                                                                                                                                                           

Στυλιανός Μυλωνόπουλος, Μέλος

Ανδρέας Χασάπης , Μέλος

Ιάκωβος Γιαννακλής, Μέλος
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Ετήσιων Οικονοµικών 

Καταστάσεων:
23 Μαΐου 2014

Βασίλης Καπλάνης (ΑΜ ΣΟΕΛ 19321)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

 (Ποσά σε ευρώ)                                                            

6. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας προς και από συνδεδεµένες εταιρείες κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 

κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 ανέρχονται στο ποσό των € 806 χιλ. και € 13 χιλ. αντίστοιχα. 

7. Η εταιρεία έχει σχηµατίσει  σωρευµένες προβλέψεις έναντι  κινδύνων συνολικού ποσού  € 150 χιλ. Επιπλέον η εταιρεία  έχει 

σχηµατίσει σωρευτικά προβλέψεις για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού € 76 χιλ. οι οποίες εµφανίζονται µειωτικά 

των απαιτήσεων από πελάτες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 (Ποσά σε ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

8.Τα λοιπά συνολικά εισοδήµατα € 22 χιλ. αφορούν αποτίµηση αµοιβαίου κεφαλαίου και τροποποίηση σύµφωνα µε το

2. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της µητρικής 

της εταιρείας, Eurobank Ergasias SA, µε έδρα την Αθήνα η οποία κατέχει το σύνολο του µετοχικού της κεφαλαίου. 

1.Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την 31/12/2013 είναι αυτές που υιοθέτησε η Εταιρία βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και παρατίθενται στις Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων όπως δηµοσιοποιούνται 

στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 (Ποσά σε ευρώ)           

5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας προς και από συνδεδεµένες εταιρείες κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, σωρευτικά 

από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των € 1.921 χιλ. και € 112 χιλ. αντίστοιχα.

12.Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών την 31 ∆εκεµβρίου 2013: 169.864 (31 ∆εκεµβρίου 2012: 169.864).

Αθήνα, 23 Μαϊου 2014

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                       Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος         Η ∆ιευθύντρια ΟικονοµικώνΥπηρεσιών

      Κυριάκος Ξύδης                                Γεώργιος Κατινιώτης                          Σοφία Γραµµατικάκη            

          Α∆Τ Χ647841                                    Α∆Τ ΑΗ565460                                    Α∆Τ ΑΖ722201
                                                                                                            Αρ.αδείας ΟΕΕ Α΄ τάξης 8151

9.Κονδύλια της συγκριτικής περιόδου έχουν αναπροσαρµοσθεί λόγω του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19.
10.Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την κλειόµενη χρήση ανήλθαν σε € 14 χιλ.

11. Η Εταιρεία στην κλειόµενη χρήση προχώρησε σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µέσω κεφαλαιοποίησης αφορολόγητου 

αποθεµατικού σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4172/2013.

4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας αναφέρονται στην σηµείωση 19 των οικονοµικών καταστάσεων.


