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Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ
ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ Α.Δ. ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ
EUROBANK ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗ ΓΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩN ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ
ΚΑΗ ΣΔΓΑΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΠΡΟ ΣΖΝ
ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ EUROBANK HOUSEHOLD LENDING A.E.
Κχξηνη Μέηνρνη,
αο ππνβάινπκε γηα έγθξηζε ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο Δηαηξείαο καο θαζψο θαη ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο
γηα ην έηνο 2013.
Πξνηνχ μεθηλήζνπκε ηελ αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο,
θξίλνπκε ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζηελ επίδξαζε ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαζψο θαη ζηελ
θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηελ Διιάδα.
Δπίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα
Ζ Διιάδα ζπκθψλεζε έλα λέν πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλαδηάξζξσζεο απφ θνηλνχ κε ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) 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
Κπβέξλεζε, ην Eurogroup πξνρψξεζε ηελ 26 Ννεκβξίνπ 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 (ΓΝΣ) γηα βησζηκφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.
Θέζε ηνπ Οκίινπ Eurobank
Πξόγξακκα Επαλαγνξάο ρξένπο ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ 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 Ννεκβξίνπ 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
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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
Δμαηηίαο 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 ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο. Σα θεθάιαηα δηαηέζεθαλ ζην Διιεληθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο
(ΔΣΥ), ν ζθνπφο ηνπ νπνίνπ έρεη δηεπξπλζεί θαη εληζρπζεί αληίζηνηρα. Απφ ηα αλσηέξσ θεθάιαηα,
€39 δηο θαηαβιήζεθαλ ζηελ Διιάδα ην 2012 ελψ ηα ππφινηπα €11 δηο εληφο ηνπ 2013.
Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Eurobank Ergasias Α.Ε.
Μεηά 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 Ννεκβξίνπ 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 Μαΐνπ
2012, ηελ 21 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηελ 30 Απξηιίνπ 2013 κηα ηξηκεξή ζπκθσλία πξνεγγξαθήο γηα ηελ
πξνθαηαβνιή ηεο εηζθνξάο ηνπ ΔΣΥ έλαληη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ηεο Σξάπεδαο κε νκφινγα έθδνζεο ηνπ Δπξσπατθνχ ΣΥ νλνκαζηηθήο αμίαο €3.970 εθαη., €1.341
εθαη. θαη €528 εθαη. αληηζηνίρσο (ζχλνιν €5.839 εθαη.).
Σελ 7 Απξηιίνπ 2013, νη αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ δχν ηξαπεδψλ,
απνθάζηζαλ φηη ε Δζληθή Σξάπεδα (ΔΣΔ) θαη ε Eurobank ζα αλαθεθαιαηνπνηεζνχλ πιήξσο θαη
αλεμάξηεηα ε κηα απφ ηελ άιιε, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηψλ
ζπγρψλεπζήο ηνπο. ε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο απηήο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Eurobank
αμηνιφγεζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εγρεηξήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ, θαη
ζπγθεθξηκέλα ηελ αβεβαηφηεηα ή κε ηεο ζπγρψλεπζεο κε ηελ ΔΣΔ θαη ηε ζπλεπαγφκελε αδπλακία
αμηνιφγεζεο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο, θαζψο θαη ηελ απνπζία ηεο παξαδνζηαθήο βάζεο ησλ
δεθάδσλ ρηιηάδσλ κεηφρσλ ηεο Eurobank, ε νπνία ιφγσ ηεο πξφζθαηεο αληαιιαγήο κεηνρψλ
ππνθαηαζηάζεθε απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο ΔΣΔ θαηά πεξίπνπ 85% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο
Eurobank. Αθνινχζσο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Eurobank εηζεγήζεθε ζηελ Έθηαθηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 30 Απξηιίνπ 2013 ηελ πιήξε θάιπςε ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
αμίαο €5.839 εθαη. απφ ην ΔΣΥ.
Σελ 30 Απξηιίνπ 2013 ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Eurobank απνθάζηζε:
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., 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. Ζ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ πηζηνπνηήζεθε ηελ 31 Ματνπ θαη ε εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρψλ ζην Υξεκαηηζηήξην
αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί άκεζα, κεηά θαη ηελ απφθηεζε ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ απφ ηηο ειιεληθέο
επνπηηθέο αξρέο.
Σελ 28 Μαξηίνπ 2013, ε ΣηΔ εμέδσζε Πξάμε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο (13/28.03.2013), ζέηνληαο
σο φξην γηα ην δείθηε θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Core Tier I) ην 9% ησλ ζηαζκηζκέλσλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη γηα ην δείθηε ηδίσλ θεθαιαίσλ (Equity Core Tier I) ην 6%. Σα αλσηέξσ
φξηα ηέζεθαλ ζε ηζρχ απφ ηελ 31 Μαξηίνπ 2013. χκθσλα κε ην λέν νξηζκφ ησλ θπξίσλ βαζηθψλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ (Core Tier I), ην απνζεκαηηθφ ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε επελδπηηθψλ ηίηισλ
αλαγλσξίζηεθε πιήξσο ζηα θχξηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα (Core Tier I), ελψ ε αλαγλψξηζε ηεο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο πεξηνξίζηεθε ζην 20% ησλ θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
(Core Tier I). Σελ 23 Γεθεκβξίνπ 2013, ε ΣηΔ εμέδσζε Πξάμε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
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(36/23.12.2013) αίξνληαο ηνλ παξαπάλσ πεξηνξηζκφ αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο, κε ηζρχ απφ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013. χκθσλα κε ηα
ζηνηρεία ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Οκίινπ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ν δείθηεο θπξίσλ βαζηθψλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ (Core Tier I) αλεξρφηαλ ζε 10,4% θαη ν pro-forma δείθηεο θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ (Core Tier I), κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο κε ηε Fairfax Financial Holdings
Limited θαη ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ IRB γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηε
Βαζηιεία ΗΗ, γηα ην ζηεγαζηηθφ ραξηνθπιάθην ηνπ Νένπ ΣΣ, ζε 11,3%.
Σε 14 Ννεκβξίνπ 2013, ε Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αχμεζεο κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ γηα ηελ άληιεζε €2 δηο πεξίπνπ. Σελ 14 Ηαλνπαξίνπ 2014, ε Σξάπεδα θαη ην ΣΥ
αλαθνίλσζαλ φηη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα πξνζαξκνζηεί νχησο
ψζηε λα ιεθζεί ππφςε ε νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ κειινληηθψλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ηνπ
ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, θαζψο θαη ηνπ λένπ πιαηζίνπ αλαθεθαιαηνπνίεζεο. Σελ 6 Μαξηίνπ
2014, ε ΣηΔ, ζε ζπλέρεηα ηεο εθηίκεζεο ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ηεο Eurobank, ελεκέξσζε ηελ
Σξάπεδα φηη ηα θχξηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ηεο (Core Tier I) ζα πξέπεη λα απμεζνχλ θαηά €2.945
εθαη. ηηο 24 Μαξηίνπ 2014, ε Σξάπεδα κε ζρεηηθή επηζηνιή ηεο ππέβαιιε ζηελ ΣηΔ ην ζρέδην
θεθαιαηαθήο ελίζρπζήο ηεο ζχκθσλα κε ην νπνίν: α) αλαζεψξεζε ηηο ελέξγεηεο ζρεκαηηζκνχ
θεθαιαίνπ κε επηπιένλ ζεηηθή επίδξαζε ζηα επνπηηθά ηεο θεθάιαηα χςνπο €81 εθαη. θαη πξφηεηλε λα
αλαπξνζαξκφζεη αληίζηνηρα ην ζρέδην αλαδηάξζξσζήο ηεο θαη β) δήισζε φηη πξνηίζεηαη λα θαιχςεη ην
ππφινηπν πνζφ ησλ θεθαιαηαθψλ ηεο αλαγθψλ χςνπο €2.864 εθαη. κέζσ αχμεζεο κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, ε νπνία απνηειεί έλα βήκα πξνο ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ζέζεο ηεο
Σξάπεδαο θαη εληζρχεη ηελ δπλαηφηεηά ηεο λα ζηεξίμεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ πξνηεηλφκελε
αχμεζε θεθαιαίνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ δηάζεζεο κεηνρψλ ζηελ αγνξά («marketed
equity offering»).
Σελ 12 Απξηιίνπ 2014, ε έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ
Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο χςνπο €2.864 εθαη. Οη λέεο κεηνρέο ζα δηαηεζνχλ κέζσ Γηεζλνχο
πξνζθνξάο.
Σελ 15 Απξηιίνπ 2014, ε Σξάπεδα αλαθνηλψζε φηη, θαηφπηλ ηεο έγθξηζεο ηνπ ΣΥ ππέγξαςε
ζπκθσλία κε νκάδα ζεζκηθψλ επελδπηψλ ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο, νη επελδπηέο δεζκεχηεθαλ λα εγγξαθνχλ γηα ηελ
απφθηεζε λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Eurobank ζηελ ηηκή ησλ €0,30 αλά λενεθδνζεζφκελε θνηλή
κεηνρή. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο δέζκεπζεο αλέξρεηαη ζε €1,332 εθαη. πεξίπνπ (πνπ αληηπξνζσπεχνπλ
ην 46,5% ησλ αληιεζεζνκέλσλ κέζσ ηεο Αχμεζεο θεθαιαίσλ).
Σελ 29 Απξηιίνπ 2014, νινθιεξψζεθε ε δηάζεζε θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο. Σα
ζπλνιηθά θεθάιαηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ Γεκνζία θαη ηε Γηεζλή Πξνζθνξά αλέξρνληαη ζε
€2.864 εθαη. Ζ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ κεηνρψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ έγηλε
ζηηο 9 Μαΐνπ 2014.
Πξνρσξψληαο ζηελ αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ Καηαζηάζεσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ησλ
Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο θαη ησλ Σακεηαθψλ Ρνψλ, θξίλνπκε ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζηε
δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο καο θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013.
Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ αλαθνξά καο, λα ζεκεηψζνπκε φηη νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ,
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο «εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ».
Ζ δέθαηε έθηε εηαηξηθή ρξήζε (1/1/13-31/12/13) ραξαθηεξίζζεθε απφ ηα θάησζη νηθνλνκηθά κεγέζε:
Ο Κχθινο Δξγαζηψλ αλήιζε ζε €31.547.779, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 6,8% ζε ζρέζε κε ην 2012,
ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο θάησζη ιφγνπο:
Μείσζε ηνπ εηήζηνπ αξηζκνχ πσιήζεσλ λέσλ Καξηψλ θαη Γαλείσλ (Τπεξεζίεο Γηακεζνιάβεζεο). Ζ
πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο, νδήγεζε ηελ Σξάπεδα ζην λα ζπλερίζεη
γηα άιιε κία ρξνληά λα πηνζεηεί κία ζπληεξεηηθή πνιηηηθή πηζησηηθήο επέθηαζεο, κέζσ πξνζεθηηθά
επηιεγκέλσλ θαλαιηψλ πξνψζεζεο ρακεινχ ξίζθνπ θαη πξνζεγγίδνληαο απζηεξά επηιεγκέλν
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πειαηνιφγην. ε ζπλέρεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο απηήο, νη πσιήζεηο λέσλ πξντφλησλ
κεηψζεθαλ θαηά 13% ζε ζχγθξηζε κε ην 2012. Παξάιιεια, ε ζπλερηδφκελε θαη θαηά ην 2013
πξνζπάζεηα εμνξζνινγηζκνχ θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ ραξηνθπιαθίνπ, νδήγεζε
ηα ππφ δηαρείξηζε πξντφληα ζε κία πεξεηαίξσ κείσζε θαηά 8% ζε ζχγθξηζε κε ην 2012.
Δπίζεο, απφ ηνλ Γεθέκβξην 2012, ε εηαηξεία αλέιαβε θαη ηηο ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο ησλ
αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή πξνζθέξνληαλ απφ ηελ
Θπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ Open24 AE, ζε κία πξνζπάζεηα αλαδηνξγάλσζεο ησλ δνκψλ ηεο
Σξαπεδηθήο Ηδησηψλ. ην πιαίζην απηφ, ε Δηαηξεία καο απνξξφθεζε ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Open24 ΑΔ, ζε κία πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ θαηείραλ ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Ζ επηηπρεκέλε πνξεία ην 2013 ηεο δηακεζνιάβεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ
πξντφλησλ, δηθαίσζε ηελ επηινγή καο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ηδηψηε
πειάηε καο κέζα απφ ηηο πξνζθνξέο εληαίσλ ιχζεσλ ζηα Καηαλαισηηθά, ηεγαζηηθά θαη Αζθαιηζηηθά
πξντφληα ηνπ.
Ζ παξαπάλσ πξνζπάζεηα, είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ Κφζηνπο Πξνζσπηθνχ θαηά 28%,
παξακέλνληαο σζηφζν απζηεξά ζηα φξηα πνπ είρακε ζέζεη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Αληίζηνηρα, ζηα ινηπά έμνδα, πεηχρακε κία ζεκαληηθή κείσζε θαηά 10%, ζπλερίδνληαο κε επηηπρία ηε
ζηξαηεγηθή καο πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ Λεηηνπξγηθνχ Κφζηνπο.
Δπνκέλσο, σο ζπλέπεηα ηεο πξναλαθεξφκελεο κείσζεο ησλ λέσλ πσιήζεσλ θαη ησλ ππφ δηαρείξηζε
πξντφλησλ, αιιά θαη ηεο αχμεζεο ηνπ Λεηηνπξγηθνχ Κφζηνπο, ην «Καζαξφ Απνηέιεζκα κεηά Φφξσλ»
ηεο ρξήζεο είλαη θεξδνθφξν (χςνπο €190.885), ζεκαληηθά κεησκέλν φκσο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν
πεξπζηλφ απνηέιεζκα.
Σα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ 31.12.2013 αλέξρνληαη ζηα €15.114.939, έλαληη ησλ €15.053.812 ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη θάπνηνη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα
ζηνηρεία ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο.
Γείθηεο Γεληθήο ξεπζηόηεηαο
Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο

2013
139,18%

2012
90,96%

Γείθηεο Οηθνλνκηθήο απηάξθεηαο ηεο εηαηξείαο
Ίδηα Κεθάιαηα / χλνιν Τπνρξεψζεσλ

208,08%

139,28%

Γείθηεο απόδνζεο ηεο εηαηξείαο
Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο πξν θφξσλ/χλνιν εζφδσλ

1,88%

15,32%

Πέξα απφ ην ζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ην 2013 ππήξμε κία
επηηπρεκέλε ρξνληά απφ πιεπξάο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ ζαο είρακε πεξηγξάςεη ζηελ αληίζηνηρε
Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Πην ζπγθεθξηκέλα:
-

πλερίζηεθε κε επηηπρία ε παξνρή πξνγξακκάησλ δηεπθφιπλζεο νθεηιψλ γηα ηνπο πειάηεο καο,
πξνζθέξνληαο πνιχηηκεο θαη εθηθηέο ιχζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, ζε έλα
ηδηαίηεξα δχζθνιν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.

-

πλερίζηεθε ε πξνζαξκνγή ηεο νξγαλσηηθήο καο δνκήο ζηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί
ζηνλ Σξαπεδηθφ Κιάδν, πεηπραίλνληαο ζπγθξάηεζε ησλ Λεηηνπξγηθψλ καο Δμφδσλ ζηα
πξνυπνινγηδφκελα φξηα, αιιά θαη παξάιιειε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ καο.

-

Γηαηεξήζεθε ε έκθαζή καο ζηελ δηαξθή επηκφξθσζε θαη νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Δηαηξείαο, απνβιέπνληαο ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ πξνο ηνπο πειάηεο ππεξεζηψλ
καο.
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Αλαθνξηθά κε ην 2014, ην λέν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο Σξάπεδαο, θαζψο επίζεο θαη ε πξννπηηθή
κηθξψλ βειηηψζεσλ ζηνπο εζληθνχο καθξννηθνλνκηθνχο δείθηεο, πξνζθέξεη ην γφληκν έδαθνο γηα
ζρέδηα πνιηηηθψλ αλάπηπμεο θαη ζηήξημεο ηεο πξνζπάζεηαο εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε. ε απηφ ην πιαίζην, ζέηνπκε σο βαζηθή καο επηδίσμε ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ησλ
επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη, ζηνρεχνληαο ζε κία ζηαδηαθή θαη ηαπηφρξνλα ζπλεηή αχμεζε ησλ
λέσλ πσιήζεψλ καο. Παξάιιεια, ζα εμαθνινπζήζνπκε λα παξέρνπκε ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε ζην
πθηζηάκελν πειαηνιφγηφ καο, κέζα απφ ηελ πξνζθνξά πξνγξακκάησλ ξχζκηζεο δηεπθφιπλζεο
νθεηιψλ, εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνπο πειάηεο καο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο παξνχζεο
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Πηζηεχνπκε φηη ηα πξντφληα απηά δεκηνπξγνχλ ηε βάζε κέζσ ηεο νπνίαο νη
πειάηεο καο ζα απμήζνπλ ηελ αθνζίσζή ηνπο πξνο ηελ Δηαηξεία καο, εληζρχνληαο ηελ ππεχζπλε ζρέζε
πνπ έρνπκε νηθνδνκήζεη καδί ηνπο.
Ζ εηαηξεία έρεη ηα εμήο ππνθαηαζηήκαηα, α) Κχπξνπ 19-21 & Αξρηκήδνπο, Μνζράην, β) πγγξνχ 10
& Βαιασξίηνπ, Θεζζαινλίθε, γ) Αγ. Αλδξένπ 90 & Παηξέσο 1, Πάηξα, δ) Θαιεηά-Μνλήο ΑγθαζίνπΛαραλά, Ζξάθιεην Κξήηεο, ε) Ησιθνχ, ηληφζνγινπ, Ν. Ησλία Αηηηθήο, ζη) Λ. πγγξνχ 88, Καιιηζέα
Αηηηθήο.
Σειεηψλνληαο, ζα πξέπεη λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε φηη ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη ρξεφγξαθα, δελ δηαζέηεη
ηδηφθηεηα αθίλεηα, θαη δελ έρεη θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα.
Πέξαλ ηνχηνπ, απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο έσο ζήκεξα, δελ ζπλέβεζαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ λα
αιινηψλνπλ ηελ Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο ή λα επηβάιινπλ αλαπξνζαξκνγή ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ.
Με δεδνκέλε ηελ παξνχζα Έθζεζε θαζψο θαη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο,
παξαθαινχκε λα πάξεηε ζέζε επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο παξνχζαο Γεληθήο
πλέιεπζεο.
Σειεηψλνληαο ηελ Έθζεζή καο ζεσξνχκε απαξαίηεην λα εθθξάζνπκε ηηο επραξηζηίεο καο πξνο ηνπο
Γηεπζπληέο θαη ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ
απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο.

Αζήλα, 03 Ηνπλίνπ 2014
ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ

ΥΡΖΣΟ ΜΔΓΑΛΟΤ
ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..

ΥΡΗΣΗΝΑ ΘΔΟΦΗΛΗΓΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο
«EUROBANK HOUSEHOLD LENDING»
ΑP.Γ.Δ.ΜΖ. 002433201000
Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο Eurobank Household Lending Α.Δ.,
νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ
εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο
επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε
θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ
έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα
απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη
δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά
κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο
βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο
αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε
δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο,
κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ
ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο
έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη
αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
Γλώκε
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Οηθνλνκηθή Έθζεζε
31 Γεθεκβξίνπ 2013

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε
νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο Eurobank Household Lending ΑΔ θαηά ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο
απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ
απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920.

Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ. 2014
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

ΠξατζγνπσηεξρανποΚνχπεξο
Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία
Λ. Κεθηζίαο 268, Υαιάλδξη
ΑΜ ΟΔΛ 113
Κπξηάθνο Ρηξήο
ΑΜ ΟΔΛ 12111
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Οηθνλνκηθή Έθζεζε
31 Γεθεκβξίνπ 2013

Ιζνινγηζκόο
εκείσζε

31.12.2013

31.12.2012

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

5

9.380.948

10.331.174

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

6

5.114.001

6.736.009

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο

7

549.557

549.557

Λνηπέο απαηηήζεηο

10

341.247
15.385.753

325.711
17.942.451

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Απνζέκαηα

9

855.347

959.656

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

10

3.903.170

4.719.762

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

2.183.766

2.183.766

11

50.996
6.993.279
22.379.032

56.467
7.919.651
25.862.103

Μεηνρηθό θεθάιαην

12

17.519.985

17.519.985

Aπνζεκαηηθά

13

1.008.298

1.138.056

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ύλνιν ελεξγεηηθνύ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ
Ίδηα θεθάιαηα

Εεκηέο εηο λένλ
ύλνιν Ιδίσλ θεθαιαίσλ

(3.413.343)

(3.604.228)

15.114.939

15.053.812

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο

8

1.032.560

1.139.125

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία

15

551.750

357.346

Λνηπέο ππνρξεώζεηο

16

655.200
2.239.510

605.200
2.101.671

16

2.896.290

3.591.229

413.071

-

1.715.223
5.024.584
7.264.094
22.379.032

5.115.392
8.706.620
10.808.291
25.862.103

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Γαλεηζκόο

14

ύλνιν ππνρξεώζεσλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..
ΥΡΖΣΟ ΜΔΓΑΛΟΤ
Α.Γ.Σ. ΑΔ011012

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΥΡΗΣΗΝΑ ΘΔΟΦΗΛΗΓΖ
Α.Γ.Σ. ΑΒ649035

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
ΔΤΣΑΘΗΟ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ
Α.Γ.Σ. Ν080982

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ
ΘΔΟΓΩΡΑ ΑΛΔΞΑΚΖ
Α.Γ.Σ. Υ661760

Ο ΛΟΓΗΣΖ
ΑΓΑΜΔΜΝΩΝ ΡΟΤΜΔΛΗΩΣΖ
Α.Γ.Σ. Ξ016225

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 45 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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Οηθνλνκηθή Έθζεζε
31 Γεθεκβξίνπ 2013

Καηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο

εκείσζε
Πσιήζεηο
Λνηπά έζνδα εθκεηαιεύζεσο
Έζνδα από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ
Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα
Απνζβέζεηο
Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα - θαζαξά
Κέξδε πξν θόξσλ
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Κέξδε ρξήζεο

23
21
18
17
5,6
19
20

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
πλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο

1.1.2013 έσο
31.12.2013

1.1.2012 έσο
31.12.2012
Αλαζεσξεκέλν

31.547.779
47.748
31.595.527
(20.131.376)
(7.919.759)
(2.778.391)
766.001
(173.232)
592.770
(401.884)
190.885

33.866.581
52.100
33.918.681
(15.672.158)
(8.811.445)
(3.090.092)
6.344.986
(1.150.025)
5.194.961
92.751
5.287.712

190.885

5.287.712

(129.758)

43.471

61.127

5.331.183

Πνζά πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ κεηαγελέζηεξα
ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
(Εεκηέο) / Κέξδε επαλακεηξήζεσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη
ζηα ίδηα θεθάιαηα ζε ζρέζε κε ην ΓΛΠ 19
πλνιηθά έμνδα / έζνδα κεηά από θόξνπο

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..
ΥΡΖΣΟ ΜΔΓΑΛΟΤ
Α.Γ.Σ. ΑΔ011012

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΥΡΗΣΗΝΑ ΘΔΟΦΗΛΗΓΖ
Α.Γ.Σ. ΑΒ649035

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
ΔΤΣΑΘΗΟ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ
Α.Γ.Σ. Ν080982

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ
ΘΔΟΓΩΡΑ ΑΛΔΞΑΚΖ
Α.Γ.Σ. Υ661760

Ο ΛΟΓΗΣΖ
ΑΓΑΜΔΜΝΩΝ ΡΟΤΜΔΛΗΩΣΖ
Α.Γ.Σ. Ξ016225

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 45 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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Οηθνλνκηθή Έθζεζε
31 Γεθεκβξίνπ 2013

Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ

Μεηνρηθό
Λνηπά Απνηειέζκαηα
θεθάιαην απνζεκαηηθά
εηο λένλ
Τπόινηπν 1 Ιαλνπάξηνο 2012 (όπσο δεκνζηεύηεθε)
Δπίδξαζε αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ΓΛΠ 19
Τπόινηπν 1 Ιαλνπάξηνο 2012 (αλακνξθσκέλν)
Κέξδε ρξήζεο

5.586.700
5.586.700
-

Αύμεζε κεηoρηθνύ θεθαιαίνπ

ύλνιν Ιδίσλ
Κεθαιαίσλ

554.177
540.408
1.094.585
-

(8.351.532)
(540.408)
(8.891.940)
5.287.712

(2.210.656)
(2.210.656)
5.287.712
11.933.285

11.933.285

-

-

Αλαινγηζηηθά Κέξδε

-

43.471

-

43.471

31 Γεθέκβξηνο 2012

17.519.985

1.138.056

(3.604.228)

15.053.812

1 Ιαλνπάξηνο 2013
Κέξδε ρξήζεο

17.519.985
-

1.138.056
-

(3.604.228)
190.885

15.053.812
190.885

Αλαινγηζηηθέο δεκηέο
31 Γεθέκβξηνο 2013

17.519.985

(129.758)
1.008.298

(3.413.343)-

(129.758)
15.114.939

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..
ΥΡΖΣΟ ΜΔΓΑΛΟΤ
Α.Γ.Σ. ΑΔ011012

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΥΡΗΣΗΝΑ ΘΔΟΦΗΛΗΓΖ
Α.Γ.Σ. ΑΒ649035

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
ΔΤΣΑΘΗΟ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ
Α.Γ.Σ. Ν080982

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ
ΘΔΟΓΩΡΑ ΑΛΔΞΑΚΖ
Α.Γ.Σ. Υ661760

Ο ΛΟΓΗΣΖ
ΑΓΑΜΔΜΝΩΝ ΡΟΤΜΔΛΗΩΣΖ
Α.Γ.Σ. Ξ016225

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 45 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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Οηθνλνκηθή Έθζεζε
31 Γεθεκβξίνπ 2013

Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ

Kαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ
εκείσζε

Σακεηαθέο ξνέο από / (ζε) ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

22

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

1.1.2013 έσο
31.12.2013

1.1.2012 έσο
31.12.2012

3.594.710

7.908.544

3.594.710

7.908.545

Σακεηαθέο ξνέο από / (ζε) επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξέο ελζώκαησλ παγίσλ

5

(110.688)

(216.511)

Έζνδα από ηελ πώιεζε ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ

5

150

705.058

Αγνξέο άϋισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

6

(95.592)

(433.929)

Σόθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από / (ζε) επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

6.117

9.240

(200.011)

63.859

-

11.933.285

(0)

11.933.285

3.394.699

19.905.688

(5.058.925)

(24.964.611)

(1.664.226)

(5.058.925)

Σακεηαθέο ξνέο ζε ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δίζπξαμε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από / (ζε) ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Καζαξή αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..
ΥΡΖΣΟ ΜΔΓΑΛΟΤ
Α.Γ.Σ. ΑΔ011012

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΥΡΗΣΗΝΑ ΘΔΟΦΗΛΗΓΖ
Α.Γ.Σ. ΑΒ649035

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
ΔΤΣΑΘΗΟ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ
Α.Γ.Σ. Ν080982

11

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ
ΘΔΟΓΩΡΑ ΑΛΔΞΑΚΖ
Α.Γ.Σ. Υ661760

Ο ΛΟΓΗΣΖ
ΑΓΑΜΔΜΝΩΝ ΡΟΤΜΔΛΗΩΣΖ
Α.Γ.Σ. Ξ016225

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 15 έσο 45 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.

(14) / (45)

Οηθνλνκηθή Έθζεζε
31 Γεθεκβξίνπ 2013

εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

1

Γεληθέο πιεξνθνξίεο

Ζ Eurobank Household Lending (ε «Δηαηξεία», πξψελ Eurobank Cards) δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο
ηνµείο πξντφλησλ θαηαλαισηηθήο θαη ζηεγαζηηθήο πίζηεο θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ. Ζ Δηαηξεία έρεη
ζπζηαζεί θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα. Ζ δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε νδφο 25εο
Μαξηίνπ, Θεζζαινλίθεο & Σεψ, Σαχξνο, Διιάδα.
θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη α) ε δηαρείξηζε πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ θαη ινηπψλ κέζσλ
πιεξσκήο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εθδφηε ηνπο ή ηνπ νηθείνπ θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, β) ε
παξνρή ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο πξντφλησλ θαηαλαισηηθήο ελ γέλεη θαη ζηεγαζηηθήο πίζηεο, γ) ε
δηακεζνιάβεζε ζηελ πξνψζεζε ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, δ) ε παξνρή ππεξεζηψλ
αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ θαηά ηελ έλλνηα θα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 παξ. 1 ηνπ λ. 1569/1985 θαη
ηνπ π.δ. 190/2006 φπσο ηζρχνπλ, ε) ε παξνρή ηαμηδησηηθψλ θα ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε
δηακεζνιάβεζε ζηελ πξνψζεζε ηέηνησλ ππεξεζηψλ ηξίησλ, ζη) ε παξνρή ηερλνγλσζίαο θαη
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ινγηζκηθνχ θαη εμνπιηζκνχ δηθνχ ηεο ή ηξίησλ, ζρεηηθά κε ηηο
αλσηέξσ ππεξεζίεο, δ) ε δηάζεζε ζηελ αγνξά εηδψλ θαη ζπζηεκάησλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο
ηειεθσλίαο θαη ε παξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, ε) ε δηαθήκηζε θαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ
ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα δηαθήκηζεο θαη marketing, ζ) ε παξνρή ππεξεζηψλ ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο
θαη ππνζηήξημεο πειαηψλ ηξίησλ.
H Δηαηξεία ειέγρεηαη απφ ηελ Σξάπεδα Eurobank Ergasias Α.Δ. (πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη είλαη
εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ), ε νπνία θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξείαο.
Οη απαζρνινχκελνη ππάιιεινη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2013 ήηαλ 552 ελψ ην 2012 ήηαλ 573.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Δηαηξείαο ηελ 03ε Ηνπλίνπ 2014 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο
ησλ Μεηφρσλ.

2

ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ

Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.

2.1

Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), θαη εηδηθφηεξα κε ηα πξφηππα θαη
ηηο δηεξκελείεο πνπ είλαη ζε ηζρχ ή έρνπλ εθδνζεί θαη εθαξκνζηεί πξφσξα θαηά ηελ εκεξνκελία
ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 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, ηελ 14 Ννεκβξίνπ 2013 αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ νινθιεξψζεθε ηελ 29ε Απξηιίνπ 2014. Σα ζπλνιηθά θεθάιαηα πνπ
ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ Γεκνζία θαη ηε Γηεζλή Πξνζθνξά αλέξρνληαη ζε € 2.864 εθαη. Ζ εηζαγσγή
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πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ κεηνρψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ έγηλε ζηηο 9 Μαΐνπ 2014. Παξά
ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηνπο παξάγνληεο αβεβαηφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ ην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ
ζχζηεκα, ηελ εμάξηεζε απφ ηνλ κεραληζκφ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο θαη ηα πηζαλά
απνηειέζκαηα απφ ηελ ελ’ εμειίμεη αμηνιφγεζε ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα,
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφζθαηα επηηπρεκέλε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο, ηελ παξνχζα θεθαιαηαθή επάξθεηα απηήο, ηε ζπλέρηζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ
κεζνπξφζεζκνπ ζρεδίνπ ηνπ γηα ηελ θεθαιαηαθή ελίζρπζε, ηε δηαζεζηκφηεηα απφ ην ΣΥ θεθαιαίσλ
θαη ηελ αδηάιεηπηε πξφζβαζε ηνπ Οκίινπ ζηνλ κεραληζκφ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο,
ζεσξεί φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο κπνξνχλ λα ζπληαρζνχλ βάζεη ηεο αξρήο ηεο
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern).
2.1.1 Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη γλσζηνπνηήζεηο.
Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο
Οη αξρέο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2012,
εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ. Σα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, φπνπ θξίζεθε αλαγθαίν,
έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί ψζηε λα ζπλάδνπλ κε ηηο αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε πνπ πηνζέηεζε ν Όκηινο
γηα ηελ παξνχζα ρξήζε.
Σα αθφινπζα λέα πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε ππάξρνληα πξφηππα, φπσο εθδφζεθαλ απφ ην
πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
(ΔΔ), είλαη ζε ηζρχ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013:
-

ΔΛΠ 1, Τξνπνπνίεζε - Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

H ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ηελ ρσξηζηή παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ
πεξηφδνπ ζε δχν νκάδεο, αλάινγα κε ηε κεηαγελέζηεξε ή φρη αλαηαμηλφκεζή ηνπο ζηα απνηειέζκαηα.
Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ ινηπψλ
απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
-

ΔΛΠ 12, Τξνπνπνίεζε - Φόξνη Εηζνδήκαηνο

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή παξέρεη κία πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ φηαλ νη επελδχζεηο ζε
αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα».
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
-

ΔΛΠ 19, Τξνπνπνίεζε - Παξνρέο ζε Εξγαδνκέλνπο

Ζ ηξνπνπνίεζε πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δηαηξεία αλαδξνκηθά. Ωο απνηέιεζκα, ην ππφινηπν έλαξμεο ησλ
ελνπνηεκέλσλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα εηο
λένλ, ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012, επαλαδηαηππψζεθαλ ζρεηηθψο, ρσξίο λα επεξεάζνπλ ην ζχλνιν ησλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο. Δπηπξνζζέησο, ε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ
31 Γεθεκβξίνπ 2012, επίζεο, επαλαδηαηππψζεθε.
Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ
πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο
κεζφδνπ ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο. Οη
βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ
αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο / πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο
απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη
καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ.
Ζ επίδξαζε απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΛΠ 19 πεξηγξάθεηαη ζηελ ζεκείσζε 15.
-

ΔΠΧΑ 7, Τξνπνπνίεζε - Χξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο
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Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί γλσζηνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ή ηεο πηζαλήο επίδξαζεο πνπ έρνπλ
ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο
Δηαηξείαο. πγθεθξηκέλα, απαηηεί ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε φια ηα αλαγλσξηζκέλα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ ζπκςεθίδνληαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα:
Παξνπζίαζε», θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα εθείλα ηα αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ, αλ
θαη δελ ζπκςεθίδνληαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε»,
ππφθεηληαη ζε θχξηεο ζπκβάζεηο ζπκςεθηζκνχ ή άιιε παξεκθεξή ζχκβαζε.
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
-

ΔΠΧΑ 13, Επηκέηξεζε Εύινγεο Αμίαο

Σν ΓΠΥΑ 13 ζέηεη κνλαδηθφ πιαίζην γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο, παξέρεη λέν νξηζκφ γηα
ηελ εχινγε αμία θαη εηζάγεη πην εθηελείο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε απηήο. Οη
γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 13 δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα παξνρή ζπγθξηηηθψλ
πιεξνθνξηψλ γηα πεξηφδνπο πξνγελέζηεξεο ηεο αξρηθήο εθαξκνγήο (1 Ηαλνπαξίνπ 2013). Γελ ππήξμε
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ κειινληηθή πηνζέηεζε ησλ
πξνυπνζέζεσλ επηκέηξεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 13.
Εηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΔΠΧΑ, θύθινο 2009-2011
Οη βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ πεξηιακβάλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζε έλα πιήζνο πξνηχπσλ κε ζηφρν λα
δηεπθξηληζηνχλ:
- νη πξνυπνζέζεηο γηα παξνρή ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο ηνπ ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ»,
- νη πξνυπνζέζεηο ηαμηλφκεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ εμνπιηζκνχ σο ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία θαηά
ην ΓΛΠ 16«Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο»,
- ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο θνξνινγηθήο επίδξαζεο ησλ δηαλνκψλ ζηνπο θαηφρνπο ζπκκεηνρηθψλ
ηίηισλ ζην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη
- νη πξνυπνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε αλά ηνκέα γηα ην ζχλνιν
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»..
Οη παξαπάλσ βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ δελ είραλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
Δηαηξείαο.
(β) Έλα πιήζνο λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ ζε ππάξρνληα πξφηππα ζα ηεζνχλ ζε
ηζρχ κεηά ηελ 31.12.2013, δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί γηα ρξήζε ζηελ Δπξσπατθή
Δλσζε ή ε Δηαηξεία δελ ηα έρεη πηνζεηήζεη λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο
ηνπο. Απηά πνπ ελδέρεηαη λα είλαη ζρεηηθά κε ηελ Δηαηξεία έρνπλ σο αθνινχζσο:
-

ΔΛΠ 19, Τξνπνπνίεζε - Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ: Εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ
(ζε ηζρύ από ηε 1 Ιαλνπαξίνπ 2015, δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ ΕΕ)

H ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν απφ
ηελ ππεξεζία φπνπ νη εξγαδφκελνη ή ηξίηνη απαηηείηαη λα θαηαβάιινπλ εηζθνξέο νη νπνίεο δελ
κεηαβάιινληαη κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο, γηα παξάδεηγκα εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
ππνινγίδνληαη κε βάζε έλα θαζνξηζκέλν πνζνζηφ ησλ απνδνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη νη
εηζθνξέο απηέο λα αθαηξνχληαη απφ ην έμνδν ζπληάμεσλ ζηελ ρξνληά θαηά ηελ νπνία παξέρεηαη ε
ζρεηηθή ππεξεζία, αληί λα απνδίδνληαη ζηηο πεξηφδνπο ππεξεζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ.
Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο..
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-

ΔΛΠ 27, Τξνπνπνίεζε - Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (ζε ηζρύ από ηε 1 Ιαλνπαξίνπ
2014)

Ζ ηξνπνπνίεζε εθδφζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» θαη
ζε ζπλδπαζκφ ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο». Ζ ηξνπνπνίεζε θαζνξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο
γηα ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα
εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
-

ΔΛΠ 28, Τξνπνπνίεζε - Επελδύζεηο ζε Σπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο (ζε ηζρύ από
ηε 1 Ιαλνπαξίνπ 2014)

Ζ ηξνπνπνίεζε αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο», θαζνξίδεη ην
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη παξαζέηεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο
επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο.
Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
-

ΔΛΠ 32, Τξνπνπνίεζε - Σπκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη
ππνρξεώζεσλ (ζε ηζρύ από ηε 1 Ιαλνπαξίνπ 2014)

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ.

ηνλ

ζπκςεθηζκφ

Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. .
-

ΔΛΠ 36, Τξνπνπνίεζε - Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (ζε ηζρύ από ηε 1 Ιαλνπαξίνπ 2014)

Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηνξίδνπλ ηελ απαίηεζε γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κίαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ κφλν γηα ηηο πεξηφδνπο θαηά ηηο
νπνίεο έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο.
Δπίζεο πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξείο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο φηαλ ε αλαθηήζηκε αμία ελφο
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κίαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ
εχινγε αμία κείνλ έμνδα πψιεζεο.
-

ΔΛΠ 39, Τξνπνπνίεζε – Χξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Aλαγλώξηζε θαη Επηκέηξεζε (ζε ηζρύ
απo ηε 1 Ιαλνπαξίνπ 2014)

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή παξέρεη απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε δηαθνπήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο
φηαλ, σο απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζκψλ, έλα παξάγσγν ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο κέζν
αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη λνκηθά (novated) πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί απφ έλαλ θεληξηθφ
αληηζπκβαιιφκελν, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα.
Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
-

ΔΠΧΑ 9, Χξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα (ε εκεξνκελία ηζρύνο αλακέλεηαη λα πξνζδηνξηζηεί
κειινληηθά από ην ΣΔΛΠ)

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο
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επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ
απνκείσζε ηεο αμίαο. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9
ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία
δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ε Δηαηξεία ζα
απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015.
Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά επηδή δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.

-

ΔΠΧΑ 10, Ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζε ηζρύ από ηε 1 Ιαλνπαξίνπ 2014)

-

ΔΠΧΑ 11, Από θνηλνύ ζπκθσλίεο (ζε ηζρύ από ηε 1 Ιαλνπαξίνπ 2014)

-

ΔΠΧΑ 12, Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο (ζε ηζρύ από ηε 1
Ιαλνπαξίνπ 2014)

Σν ΓΠΥΑ 12 θαζνξίδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ λα κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ θχζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπκκεηνρή
ηεο αλαθέξνπζαο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε
ελνπνηνχκελεο δνκεκέλεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο.
Ζ πηνζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
-

ΔΠΧΑ 10, 11 θαη 12 (Τξνπνπνηήζεηο) Ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, από θνηλνύ
ζπκθσλίεο θαη γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο : Οδεγίεο
κεηάβαζεο (ζε ηζρύ από ηε 1 Ιαλνπαξίνπ 2014)

-

ΔΠΧΑ 10,12 θαη ΔΛΠ 27 Τξνπνπνηήζεηο - Εηαηξείεο Επελδύζεσλ (ζε ηζρύ από ηε 1 Ιαλνπαξίνπ
2014)

Οη ηξνπνπνηήζεηο απαηηνχλ νη «εηαηξείεο επελδχζεσλ», φπσο νξίδνληαη παξαθάησ, λα ινγηζηηθνπνηνχλ
ηηο επελδχζεηο ζε ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, θαζψο θαη ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο
επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο, ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Μφλε εμαίξεζε ζα
απνηεινχλ νη ζπγαηξηθέο πνπ ζεσξνχληαη σο πξνέθηαζε ησλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
εηαηξείαο επελδχζεσλ.
Ζ πηνζέηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ
Εηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΔΠΧΑ 2010-2012 (ζε ηζρύ από ηε 1 Ιαλνπαξίνπ 2015, δελ έρεη πηνζεηεζεί
από ηελ ΕΕ)
Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε επηά ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ηεο δεκνζίεπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-12 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ
Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Σα ζέκαηα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο είλαη ηα αθφινπζα:
-

Οξηζκφο ηεο πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο ζην ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ
κεηνρψλ»
Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ζε κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ ζην ΓΠΥΑ 3
«πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ»
πλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ θαη ζπκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ησλ
ηνκέσλ πξνο αλαθνξά κε ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζην ΓΠΥΑ 8
«Λεηηνπξγηθνί ηνκείο»
Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζην ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο»
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-

Μέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο – αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ζην
ΓΛΠ 16 «Δλζψκαηα πάγηα»
Βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε ζην ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ»
Μέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο – αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ζην
ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία»

Εηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΔΠΧΑ 2011-2013 (ζε ηζρύ από ηε 1 Ιαλνπαξίνπ 2015, δελ έρεη πηνζεηεζεί
από ηελ ΕΕ)
Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ηέζζεξα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ηεο δεκνζίεπζεο
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2011-13 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ
Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Σα ζέκαηα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο είλαη ηα
αθφινπζα:
-

-

Δμαηξέζεηο απφ ην πεδίν εθαξκνγήο γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζην ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ»
Δμαίξεζε απφ ην πεδίν εθαξκνγήο γηα ηα ραξηνθπιάθηα ζην ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο
αμίαο»
Γηεπθξίληζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ αλάκεζα ζην ΓΠΥΑ 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» θαη ην ΓΛΠ 40
«Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα» θαηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ σο επελδπηηθά ε
ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ζην ΓΛΠ 40, θαη
Ζ έλλνηα ησλ «ΓΠΥΑ ζε ηζρχ» ζην ΓΠΥΑ 1 «Πξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο»

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εηζθνξέο» (ζε ηζρύ από ηε 1 Ιαλνπαξίνπ 2014, δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ ΕΕ)

Ζ ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» δηεπθξηλίδεη φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη κηα ππνρξέσζε
θαηαβνιήο εηζθνξάο πνπ δελ απνηειεί θφξν εηζνδήκαηνο φηαλ ε ελέξγεηα ε νπνία πξνθαιεί ηελ
θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ιακβάλεη ρψξα. Γηα κηα εηζθνξά
πνπ πξνθαιείηαη φηαλ ηθαλνπνηείηαη κηα ειάρηζηε ζπλζήθε, γηα παξάδεηγκα έλα θαζνξηζκέλν επίπεδν
εηζνδήκαηνο, ε δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη θακία ππνρξέσζε δελ αλαγλσξίδεηαη πξηλ ηθαλνπνηεζεί ε
ειάρηζηε ζπλζήθε.
Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεξκελείαο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο,
κε εμαίξεζε ηνπο δηαζέζηκνπο πξνο πψιεζε επελδπηηθνχο ηίηινπο θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ),
ηα νπνία επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία.
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηελ πηνζέηεζε εθηηκήζεσλ
θαη παξαδνρψλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη
ππνρξεψζεσλ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηε βέιηηζηε γλψζε ηεο Γηνίθεζεο
ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα
δηαθέξνπλ.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (€), πνπ είλαη ην ζπλαιιαθηηθφ λφκηζκα ηεο
Δηαηξείαο, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.

2.2

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο

Οη επελδχζεηο ζηηο ζπγαηξηθέο ινγίδνληαη ζε θφζηνο κείνλ ηπρφλ απνµεηψζεηο αμίαο. (εκ. 2.7)
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2.3

Ξέλν λόµηζµα

α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο
Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, απνηηκψληαη ζην
λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία (ην
«ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, ην νπνίν είλαη ην
ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο
β) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα
Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα, κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα µε βάζε ηηο ηζνηηκίεο
ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εθάζηνηε ζπλαιιαγήο. πλαιιαγκαηηθά θέξδε
θαη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα θαη απφ ηελ
κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε μέλν λφκηζκα κε βάζε ηελ ηηκή
ζπλαιιάγκαηνο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.

2.4

Δλζώµαηα πάγηα ζηνηρεία

Οη βειηηψζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ, ηα κεηαθνξηθά κέζα, νη Ζ/Τ, ηα έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο,
παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζπζζσξεπµέλσλ απνζβέζεσλ θαη ησλ
ζπζζσξεπµέλσλ δεκηψλ απνµείσζεο. Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία, αμηνινγνχληαη πεξηνδηθά γηα
απνµείσζε, θαη νπνηαδήπνηε δεµία απνµείσζεο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ
απνηειεζκάησλ.
Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη µε βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνβιεπφκελεο σθέιηµεο δσήο ηνπο σο αθνινχζσο:
- Βειηηψζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπµβνιαίνπ εθµίζζσζεο
ή ηεο πξνβιεπφκελεο σθέιηκεο δσήο εάλ
κηθξφηεξε.

- Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο

4 - 10

Έηε

- Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζµφο

4 - 20

Έηε

5-7

Έηε

- Μεηαθνξηθά Μέζα

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

2.5

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Κφζηε πνπ ζρεηίδνληαη µε εζσηεξηθή (in-house) ζπληήξεζε πθηζηάµελσλ ινγηζµηθψλ πξνγξαµµάησλ,
αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ πξνθχπηνπλ. Κφζηε πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ αλάπηπμε αλαγλσξίζηκσλ
θαη κνλαδηθψλ ινγηζµηθψλ πξνγξαµµάησλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη αλακέλεηαη φηη ζα
επηθέξνπλ νθέιε κεγαιχηεξα ηνπ θφζηνπο πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο αλαγλσξίδνληαη σο άπια πάγηα
ζηνηρεία θαη απνζβέλνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβιεπφκελεο νθέιηκεο
δσήο ηνπο.
- Λνγηζκηθά Πξνγξάκκαηα

2.6

4 – 12 έηε

Απνµείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε απνζβέζεηο, ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο
αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε αλαπφζβεζηε ινγηζηηθή ηνπο αμία δελ ζα αλαθηεζεί.
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Οη δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ακέζσο σο έμνδα θαη ηζνχληαη κε ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηεο
αλαπφζβεζηεο θαη ηεο άκεζα αλαθηεκέλεο αμίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ παγίνπ. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην
κεγαιχηεξν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ
ελεξγεηηθνχ κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ παγίνπ. Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ
ηεο απνκείσζεο, ηα πάγηα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν ψζηε λα ζπλδεζνχλ κε
μερσξηζηέο αλαγλσξίζηκεο ηακεηαθέο ξνέο (κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ). Με
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ απνκεησζεί, επαλεθηηκψληαη γηα πηζαλή
αληηζηξνθή ηεο απνκείσζεο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, κε εμαίξεζε ηελ ππεξαμία.

2.7

Υξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ

Σα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, θαηαρσξνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: α)
ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία µέζσ ηνπ ινγαξηαζµνχ
απνηειεζµάησλ, β) δάλεηα θαη απαηηήζεηο, γ) επελδχζεηο δηαθξαηνχµελεο κέρξη ηε ιήμε ηνπο θαη δ)
επελδπηηθνί ηίηινη δηαζέζηµνη πξνο πψιεζε. Ζ απφθαζε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ιαµβάλεηαη απφ ηελ
∆ηνίθεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ.
(α) Χξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ απνηηµώµελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο µέζω ηνπ
ινγαξηαζµνύ απνηειεζµάηωλ
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. Ζ Δηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο
απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
(β) ∆άλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ
Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ, είλαη µε παξάγσγα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ µε πάγηεο ή πξνζδηνξηζµέλεο πιεξσµέο πνπ δελ δηαπξαγµαηεχνληαη ζε ελεξγή αγνξά.
Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο εκπνξηθέο θαη άιιεο
απαηηήζεηο ζηνλ ηζνινγηζκφ (βι. εκείσζε 2.10).
(γ) Επελδύζεηο δηαθξαηνύµελεο µέρξη ηε ιήμε
Οη δηαθξαηνχµελεο µέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο, είλαη µε παξάγσγα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ µε ζπγθεθξηµέλε ιήμε, µε πάγηεο ή πξνζδηνξηζµέλεο πιεξσµέο θαη γηα ηηο νπνίεο ε
∆ηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηε ζεηηθή πξφζεζε θαη δπλαηφηεηα λα δηαθξαηήζεη µέρξη ηε ιήμε ηνπο. Αλ
ε Δηαηξεία πσινχζε έλα ζεµαληηθφ µέξνο ησλ επελδχζεσλ απηψλ, ηφηε νιφθιεξε ε θαηεγνξία ζα
αθπξσλφηαλ θαη νη επελδχζεηο ζα επαλαθαηεγνξνπνηνχληαλ σο δηαζέζηµεο πξνο πψιεζε. Ζ Δηαηξεία
δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
(δ) Δηαζέζηµνη πξνο πώιεζε επελδπηηθνί ηίηινη
Γηαζέζηµνη πξνο πψιεζε επελδπηηθνί ηίηινη, είλαη νη ηίηινη πνπ απνθηνχληαη γηα αθαζφξηζην ρξνληθφ
δηάζηεµα, νη νπνίνη κπνξεί λα πσιεζνχλ, ιφγσ αλάγθεο ξεπζηφηεηαο, ή αιιαγψλ ζηα επηηφθηα, ζηηο
ζπλαιιαγµαηηθέο ηζνηηµίεο, ή ζηηο ηηµέο ησλ κεηνρψλ. Ζ Δηαηξεία δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο
θαηεγνξίαο.

2.8

πµςεθηζµόο ρξεµαηννηθνλνµηθώλ κέζσλ

Υξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζπµςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ πνζφ
παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζµφ, φηαλ ππάξρεη λνµηθφ δηθαίσµα ζπµςεθηζµνχ ησλ πνζψλ πνπ
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αλαγλσξίζηεθαλ, θαη παξάιιεια, ππάξρεη ε πξφζεζε λα γίλεη δηαθαλνληζµφο ζε θαζαξή βάζε, ή ε
απφθηεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ν δηαθαλνληζµφο ηεο ππνρξέσζεο λα γίλνπλ ηαπηφρξνλα.

2.9

Απνζέκαηα

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ κεληαίνπ ζηαζκηθνχ
θφζηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ
απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ
πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε.

2.10 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη
ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε
φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο
φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ
θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην
πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.

2.11 Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα
Σα Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδχλαµα, είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεησκέλνπ θηλδχλνπ θαη
εκπεξηέρνπλ ππφινηπα κε ιεθηφηεηα κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ πξψηε εκέξα έθδνζήο ηνπο
φπσο κεηξεηά ζην ηακείν θαη θαηαζέζεηο φςεσο ζε Σξάπεδεο.

2.12 Μεηνρηθό θεθάιαην
Οη θνηλέο µεηνρέο θαηαρσξνχληαη σο ίδηα θεθάιαηα.
Σα έμνδα απμήζεσο θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη, θαζαξά απφ θφξνπο, αθαηξεηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα,
σο µείσζε ηνπ πξντφληνο έθδνζεο.

2.13 Δκπνξηθέο Τπνρξεώζεηο
Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία θαη απνηηκψληαη κεηαγελέζηεξα
ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ αλαπφζβεζηνπ θφζηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.

2.14 Γαλεηζκόο
Οη ππνρξεψζεηο ιφγσ δαλεηζµνχ αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα εηζξεφµελα θεθάιαηα, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ εμφδσλ έθδνζεο.
Μεηαγελέζηεξα νη ππνρξεψζεηο ιφγσ δαλεηζµνχ απνηηµψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο θαη ε δηαθνξά
µεηαμχ ησλ αξρηθά εηζξεφµελσλ θεθαιαίσλ θαη ηεο αμίαο θαηά ηελ ιήμε ηνπ δαλεηζµνχ
θαηαρσξνχληαη ζηνλ ινγαξηαζµφ απνηειεζµάησλ θαηά ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ δαλεηζµνχ µε ηε
κέζνδν ηνπ πξαγµαηηθνχ επηηνθίνπ.
Αλ ε Δηαηξεία εμαγνξάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, απηέο απαιείθνληαη απφ ηνλ ηζνινγηζµφ θαη ε δηαθνξά
µεηαμχ ηνπ ηξέρνληνο πνζνχ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηεο αληηπαξνρήο πνπ πιεξψζεθε πεξηιαµβάλεηαη
ζηα απνηειέζµαηα.
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2.15 Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο
Ο ηξέρσλ θφξνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα. Ζ
δαπάλε γηα ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη βάζεη
ησλ θεξδψλ ηεο θάζε εηαηξείαο φπσο αλακνξθψλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο ηεο δειψζεηο θαη πξνβιέςεηο
γηα πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαη ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ηηο ζεζκνζεηεκέλνπο ή νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο.

2.16 Αλαβαιιόµελε θνξνινγία
Αλαβαιιφκελνο θφξνο νξίδεηαη ν θφξνο ν νπνίνο αλακέλεηαη λα είλαη πιεξσηένο ή αλαθηήζηκνο γηα
δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε επίπεδν
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί
ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο θαη ινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ
κε βάζε ηνλ Ηζνινγηζκφ.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γεληθψο γηα φιεο ηηο θνξνινγηθέο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο, ελψ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ βαζκφ
ζηνλ νπνίν ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκα θνξνινγεηέα θέξδε ζην κέιινλ γηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
νη εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ δελ
αλαγλσξίδνληαη ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζσξηλή δηαθνξά πξνθχπηεη απφ ππεξαμία ή απφ ηελ αξρηθή
αλαγλψξηζε (εάλ δελ πξφθεηηαη γηα επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε) ινηπψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη
παζεηηθνχ ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπλαιιαγή δελ επεξεάδεη είηε ην θνξνινγεηέν είηε ην ινγηζηηθφ
θέξδνο.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο θαζνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ
είραλ ηεζεί ζε ηζρχ ή είραλ νπζηνδψο 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 ινγηζηηθή αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία
Ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη ζηνλ βαζκφ φπνπ δελ είλαη πηα πηζαλφ φηη ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκα
θνξνινγεηέα θέξδε ζην κέιινλ έηζη ψζηε ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ή κέξνπο απηψλ λα κπνξέζνπλ λα
αλαθηεζνχλ.
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 ινγηζηηθνπνείηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.

2.17 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
(α) Σπληαμηνδνηηθέο ππνρξεώζεηο
Ζ Δηαηξεία ζπµµεηέρεη ζε πξνγξάµµαηα ζπληαμηνδφηεζεο θαζνξηζµέλσλ εηζθνξψλ ζχµθσλα µε ηα
νπνία θαηαβάιιεη ζηαζεξέο εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηαµεία. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη άιιεο ππνρξεψζεηο
γηα πιεξσµέο ζπληάμεσλ πέξαλ ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιιεη.
Οη εηζθνξέο ηεο Δηαηξείαο ζηα πξνγξάµµαηα ζπληαμηνδφηεζεο θαζνξηζµέλσλ εηζθνξψλ,
αλαγλσξίδνληαη σο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνξνχλ.
(β) Απνδεµηώζεηο απνρώξεζεο πξνζωπηθνύ
χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία, ε Σξάπεδα ζρεκαηίδεη ππνρξέσζε απνδεκίσζεο
πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ππαιιήινπο πνπ δηθαηνχληαη εθάπαμ απνδεκίσζε,
φηαλ απηνί παξακέλνπλ ζηε ππεξεζία κέρξη ηε ζπλήζε ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ απνδεκίσζε απηή
ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ εηψλ ππεξεζίαο θαη ησλ απνιαβψλ ησ ππαιιήισλ θαηά ηελ εκεξνκελία
ζπληαμηνδφηεζεο. Σν πνζφ ηεο ππνρξέσζεο ζρεκαηίδεηαη βάζεη αλαινγηζηηθήο κειέηεο,
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ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο πξνβιεπφκελεο πηζησηηθήο κνλάδαο. χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ην
θφζηνο γηα απνδεκίσζε εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ, ζχκθσλα κε αλαινγηζηηθέο απνηηκήζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν.
Ζ ππνρξέσζε ηεο απνδεκίσζεο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ππνινγίδεηαη σο παξνχζα αμία ησ
αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εθξνψλ, ρξεζηκνπνηψληαο επηηφθηα Δπξσπατθψλ εηαηξηθψλ
νκνιφγσλ πςειήο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο. ε ρψξεο φπνπ ην βάζνο αγνξάο γηα ηέηνηα νκφινγα είλαη
αλεπαξθέο, ρξεζηκνπνηνχληαη νη απνδφζεηο θπβεξλεηηθψλ νκνιφγσλ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάο. Σν λφκηζκα θαη νη φξνη έμεο ησλ νκνιφγσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ζχκθσλα κε ην
λφκηζκα θαη ηελ εθηηκψκελε δηάξθεηα ηεο ππνρξέσζεο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ
ηελ ππεξεζία. Σα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνδεκίσζεο
απνρψξεζεο γηα ηελ Δηαηξεία αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηα ινηπά εηζνδήκαηα ρξήζεο ηελ πεξίνδν
πνπ πξνθχπηνπλ θαη δελ κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο.
Σν θφζηνο παξειζνχζαο πξνυπεξεζίαο θαη ην έμνδν ηφθνπ αλαγλσξίδνληαη απ’ επζείαο ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππνρξέσζεο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ
εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, ε Δηαηξεία επηπιένλ ιάκβάλεη ππφςε πηζαλέο απνρσξήζεηο πξνζσπηθνχ
πξν ηεο θαλνληθήο ζπληαμηνδφηεζεο βάζεη ησλ φξσλ πξνεγνπκέλσλ πξνγξακκάησλ εζεινπζίαο
εμφδνπ.
Οη παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία είλαη πιεξσηέεο φηαλ ε απαζρφιεζε πνπ εξγαδνκέλνπ
ηεξκαηίδεηαη απφ ηελ εηαηξεία πξίλ απφ ηελ θαλνληθή εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο, ή φηαλ έλαο
εξγαδφκελνο δέρεηαη πξνζθνξά παξνρψλ ζε αληάιαγκα γηα ηνλ νηθεηνζειή ηεξκαηηζκφ ηεο
απαζρφιεζήο ηνπ. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη παξνρέο εμφδνπ απφ ηε ππεξεζία ην ζπληνκφηεξν κεηαμχ
ησλ παξαθάησ εκεξνκεληψλ : (α) φηαλ ε Δηαηξεία δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνζχξεη πιένλ ηελ
πξνζθνξά απηψλ ησλ παξνρψλ θαη (β) φηαλ ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ην θφζηνο κηαο αλαδηάξζξσζεο
θαη πεξηιακβάλεη ηελ πιεξσκή ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. ε πεξίπησζε πνπ κηα
πξνζθνξά γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη ηελ νηθεηνζειή απνρψξεζε, νη παξνρέο εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα απνδερζνχλ ηελ πξνζθνξά.
Παξνρέο πνπ θαζίζηαληαη θαηαβιεηέεο ζε πεξηζζφηεξν απφ 12 κήλεο απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάο πξνεμνθινχληαη ζε παξνχζα αμία.
(γ) Πξνγξάµµαηα γηα ζπµµεηνρή ζηα θέξδε θαη επηδόµαηα
Ζ ∆ηνίθεζε πεξηνδηθά αληαµνίβεη µε µεηξεηά (bonus), ππαιιήινπο µε πςειή απφδνζε θαηά βνχιεζε.
Παξνρέο ζε µεηξεηά (bonus), νη νπνίεο απαηηνχλ έγθξηζε κφλν απφ ηε Γηνίθεζε αλαγλσξίδνληαη σο
δεδνπιεπµέλα έμνδα πξνζσπηθνχ. Ζ δηαλνµή θεξδψλ ζηνπο ππαιιήινπο γηα ηελ νπνία απαηηείηαη
έγθξηζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε πνπ εγθξίλεηαη απφ
ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο.
(δ)Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο
Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ
εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ
ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην
νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα
εζεινπζία απνρψξεζε. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη.
ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ
πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε απηψλ σο
ελδερφκελε ππνρξέσζε.

2.18 Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ:
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(α) Τπάξρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα παξειζνληηθψλ
γεγνλφησλ
(β) Δίλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο
(γ) Σν απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα.
Όπνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο παξφκνηεο ππνρξεψζεηο, ε πηζαλφηεηα φηη ζα απαηηεζεί εθξνή θαηά ηελ
εθθαζάξηζε πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο θαηεγνξίαο ππνρξεψζεσλ ζπλνιηθά. Πξφβιεςε
αλαγλσξίδεηαη αθφκα θη αλ ε πηζαλφηεηα εθξνήο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη
ζηελ ίδηα θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα είλαη κηθξή.

2.19 πλαιιαγέο µε ζπλδεόµελα µέξε
Σα ζπλδεφµελα µέξε πεξηιαµβάλνπλ ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηεο Μεηξηθήο, 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.

2.20 Απναλαγλώξηζε ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζµνύ
Ζ Δηαηξεία ζπλάπηεη ζπλαιιαγέο µε βάζε ηηο νπνίεο µεηαθέξεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ
αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζµφ ηεο, αιιά δηαηεξεί είηε φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληαµνηβέο ησλ
µεηαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, είηε έλα µέξνο ηνπο. Δάλ νη θίλδπλνη θαη αληαµνηβέο
δηαηεξνχληαη νπζησδψο απφ ηελ Δηαηξεία, ηα µεηαθεξζέληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δελ
απναλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ ηζνινγηζµφ. ε ζπλαιιαγέο φπνπ ε Δηαηξεία δελ δηαηεξεί νπζησδψο ηνπο
θηλδχλνπο θαη αληαµνηβέο ηδηνθηεζίαο ελφο ρξεµαηννηθνλνµηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ,
απναλαγλσξίδεη ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ εάλ ράζεη ηνλ έιεγρν ηνπ.

2.21 Αλαγλώξηζε εζόδσλ
(α) Αµνηβέο θαη πξνµήζεηεο
Οη αµνηβέο θαη πξνµήζεηεο αλαγλσξίδνληαη γεληθά ζε δεδνπιεπµέλε βάζε. Πξνµήζεηεο θαη αµνηβέο,
ζρεηηθά µε πξνκήζεηεο γηα πξνψζεζε δαλείσλ θαη θαξηψλ αλαγλσξίδνληαη µε ηε νινθιήξσζε ηεο ελ
ιφγσ ζπλαιιαγήο.
(β) Έζνδα από ηόθνπο
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην
αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ
ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. ηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην
επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο ινγηζηηθήο) αμίαο.
(γ) Μεξίζκαηα
Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο

2.22 Μηζζώζεηο
(η) Όηαλ ε Εηαηξεία είλαη ν κηζζσηήο
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Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη αληαµνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο παξαµέλνπλ µε ηνλ εθµηζζσηή
θαηαρσξνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Πιεξσµέο πνπ αθνξνχλ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (κεηά ηελ
αθαίξεζε θηλήηξσλ πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ ηνλ εθµηζζσηή), αλαγλσξίδνληαη ζην ινγαξηαζµφ
απνηειεζµάησλ αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
(ηη) Όηαλ ε Εηαηξεία είλαη ν εθκηζζσηήο
ηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ εθκηζζψλνληαη βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα
ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο
σθέιηκεο δσήο ηνπο, ζχκθσλα κε παξφκνηα ηδηφθηεηα ελζψκαηα πάγηα. Σν έζνδν απφ ελνίθηα (κεηά
ηελ αθαίξεζε ησλ θηλήηξσλ πνπ παξαρσξήζεθαλ ζε κηζζσηέο) αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε
ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο

2.23 Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ζ δηαλνµή µεξηζµάησλ θνηλψλ µεηνρψλ αλαγλσξίδεηαη αθαηξεηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο,
φηαλ εγθξηζεί απφ ηνπο µεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο.

2.25 Αλαδηάηαμε θνλδπιίσλ
ηνηρεία ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο αλαδηαηάρζεθαλ γηα λα θαηαζηνχλ
ζπγθξίζηκα κε ηελ ηξέρνπζα ρξήζε. Ζ αλαδηάηαμε δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηα θέξδε, ζην ζχλνιν
Δλεξγεηηθνχ ή Παζεηηθνχ θαζψο θαη ζηε θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξείαο.

3

Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ

3.1

Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ηελ εθζέηνπλ ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο
θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθηα), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν
ξεπζηφηεηαο. Ζ γεληθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηελ αβεβαηφηεηα ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη απνζθνπεί ζην λα ειαρηζηνπνηεί πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηακεηαθή ξνή ηεο Δηαηξείαο.
(α)

Κίλδπλνο αγνξάο

η) πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Δπξψπε θαη ζπλεπψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο
Δηαηξείαο δηεμάγεηαη ζε Δπξψ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε επίδξαζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ ζηηο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο δελ είλαη ζεκαληηθή.
Ζ Δηαηξεία θαηά πάγηα ηαθηηθή, δελ πξναγνξάδεη ζπλάιιαγκα θαη δελ ζπλάπηεη ζπκβφιαηα
κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζπλαιιάγκαηνο κε εμσηεξηθνχο αληηζπκβαιιφκελνπο.
ηη ) Κίλδπλνο από κεηαβνιέο ζε ηηκέο
Ζ Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ ρξενγξάθσλ θαζψο δε θαηέρεη
ρξεφγξαθα πνπ λα ραξαθηεξίδνληαη ζαλ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ζηνηρεία θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ.
ηηη) Κίλδπλνο από δηαθπκάλζεηο επηηνθίνπ
Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο εθηίζεληαη ζε θίλδπλν απφ ηηο
επηδξάζεηο ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηα ηζρχνληα επηηφθηα αγνξάο. Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ ζε ηακεηαθέο ξνέο
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είλαη ν θίλδπλνο νη κειινληηθέο ξνέο κεηξεηψλ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ λα δηαθπκαλζνχλ
ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ εχινγεο αμίαο είλαη ν θίλδπλνο ε
αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ λα δηαθπκαλζεί ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Ωο
απνηέιεζκα ηέηνησλ αιιαγψλ ηα πεξηζψξηα επηηνθίνπ κπνξεί λα απμεζνχλ, αιιά κπνξεί θαη λα
κεησζνχλ ή λα δεκηνπξγήζνπλ δεκίεο φηαλ παξνπζηαζηνχλ κε αλακελφκελεο αιιαγέο.
Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αλεμάξηεηεο
απφ ηηο δηαθπκάλζεηο επηηνθίνπ ζηελ αγνξά, δηφηη ε Δηαηξεία δελ δηαζέηεη ζεκαληηθά έληνθα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ. Πην ζπγθεθξηκκέλα, ε πιεηνλφηεηα ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ
ζηελ Σξάπεδα δελ είλαη έληνθα.
Ζ έθζεζε ζε θηλδχλνπο νη νπνίνη νθείινληαη ζε δηαθχκαλζε επηηνθίσλ επί ησλ δαλεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ, πεξηνξίδεηαη σο θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιέο ζηα θπκαηλφκελα επηηφθηα.
Ζ Δηαηξεία ζπληεξεί γξακκή πίζησζεο κε ηελ Σξάπεδα κε θπκαηλφκελν επηηφθην πνπ νη ζπκβαηηθέο
εκεξνκελίεο αιιαγήο ηνπ γίλεηαη ζε ιηγφηεξν απφ έμη (6) κήλεο.
Οη αλαιχζεηο επαηζζεζίαο παξαθάησ βαζίδνληαη αε αιιαγή κηαο κεηαβιεηήο θξαηψληαο ηηο ππφινηπεο
κεηαβιεηέο ζηαζεξέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θάηη ηέηνην δελ είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί θαη αιιαγέο ζηηο
κεηαβιεηέο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη, γηα παξάδεηγκα, αιιαγή ηνπ επηηνθίνπ θαη αιιαγή ησλ ηηκψλ
αγνξάο.
Μηα αχμεζε 1% ζην επηηφθην ζα είρε σο απνηέιεζκα δεκηά απφ θφξνπο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο
χςνπο 39.120 € ην 2013 (2012: 181.548 €). Μηα κείσζε 1% ζην επηηφθην ζα είρε σο απνηέιεζκα θέξδε
κεηά απφ θφξνπο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο χςνπο 24.532 € ην 2013 (2012 : 219.933 €)

(β)

Πηζησηηθόο θίλδπλνο

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο απνξξέεη απφ ηα κεηξεηά θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα θαζψο επίζεο θαη απφ
πηζησηηθή έθζεζε ζε πειάηεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο εθθξεκείο απαηηήζεηο θαη δεζκεπκέλεο
ζπλαιιαγέο.
Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαζεζίκσλ ζε Σξάπεδεο, πξνέξρνληαη
θαη αθνξνχλ ζε θαηαζέζεηο ζηελ Eurobank Ergasias AE (ε «Σξάπεδα»), κεηξηθή ηεο Δηαηξείαο.
Ωζηφζν δελ αλακέλνληαη πηζησηηθέο δεκηέο.
Ζ Δηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα.
Οη ζεκεηψζεηο 10, 11, 14 απεηθνλίδνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ ηηο ζπγθεληξψζεηο
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλαθνξηθά κε ηα ηακεηαθά ππφινηπα θαη ηα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ.
(γ)

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο

Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο ηθαλνπνηνχληαη πιήξσο απφ ηελ έγθαηξε πξφβιεςε ησλ
εθάζηνηε ρξεκαηηθψλ αλαγθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έγθαηξε είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ θαζψο θαη κε
ηελ δηαηήξεζε ηθαλψλ πηζησηηθψλ νξίσλ πξνο ρξήζε απφ ηελ Σξάπεδα.
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31 Γεθέκβξηνο 2013
Τπνρξεώζεηο
Γάλεηα απφ Σξάπεδεο
Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεψζεηο

31 Γεθέκβξηνο 2012
Τπνρξεώζεηο
Γάλεηα απφ Σξάπεδεο
Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεψζεηο

Μηθηή
Ολνκαζηηθή Μηθξόηεξε ηνπ
εθξνή
1 κήλα
1 - 3 κήλεο

1.715.223
3.551.490
5.266.713

1.715.223
1.645.936
3.361.159

884.206
884.206

Μηθηή
Ολνκαζηηθή Μηθξόηεξε ηνπ
εθξνή
1 κήλα
1 - 3 κήλεο

5.115.392
4.196.429
9.311.820

5.115.392
2.144.685
7.260.077

954.688
954.688

3 κήλεο έσο
1 έηνο
1 - 5 έηε

366.148
366.148

650.000
650.000

3 κήλεο έσο
1 έηνο
1 - 5 έηε

491.855,68
491.856

600.000
600.000

Πάλσ από 5
έηε

5.200
5.200

Πάλσ από 5
έηε

5.200
5.200

Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο ξεπζηφηεηαο κέζσ ζσζηήο δηαρείξεζεο ηνπ Κεθαιαίνπ
Κίλεζεο θαη ησλ ηακεηαθψλ ηνπ ξνψλ. Παξαθνινπζεί ηηο πξνβιεπφκελεο ηακεηαθέο ξνέο θαη
δηαζθαιίδεη ηελ χπαξμε επαξθψλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη δαλεηνιεπηηθψλ κέζσλ (θπξίσο γξακκέο
πίζησζεο).

3.2

Γηαρείξηζε θεθαιαηαθνύ θηλδύλνπ

Οη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο
Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη ζαλ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη ζην κέιινλ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθέξεη απνδφζεηο ζηνπο κεηφρνπο θαη νθέιε γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη λα δηαηεξήζεη κηα
θαηάιιειε θεθαιαηαθή δνκή γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ή λα πξνζαξκφζεη ηελ θεθαιαηαθή δνκή, ε Δηαηξεία κπνξεί λα
πξνζαξκφζεη ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ πνπ πιεξψλνληαη ζηνπο κεηφρνπο, ηελ απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ
ζηνπο κεηφρνπο, ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή ηελ αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ.
Σν 2013 φπσο θαη ην 2012 ε ζηξαηεγηθή ηεο Γηνίθεζεο ήηαλ λα δηαηεξήζεη ην ζπληειεζηή κφριεπζεο
ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο.

Γάλεηα
Μείνλ : Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Καζαξόο δαλεηζκόο
Ίδηα θεθάιαηα
πλνιηθά απαζρνινύκελα θεθάιαηα
πληειεζηήο κόριεπζεο

3.3

εκ.

31.12.2013

31.12.2012

14
11

1.715.223
(50.996)
1.664.226
15.114.939
16.779.165
10%

5.115.392
(56.467)
5.058.925
15.053.812
20.112.737
25%

Δύινγεο αμίεο

H εχινγε αμία είλαη ην πνζφ γηα ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα µπνξνχζε λα αληαιιαρζεί ή
µηα ππνρξέσζε λα εμνθιεζεί, µεηαμχ ελεκεξσκέλσλ θαη πξφζπµσλ µεξψλ ζε µηα ζπλαιιαγή θαζαξά
εµπνξηθήο βάζεο. Ζ ηηµή αγνξάο, φπνπ ππάξρεη µηα ελεξγή αγνξά (φπσο έλα αλαγλσξηζκέλν
ρξεκαηηζηήξην), είλαη ε θαιχηεξε έλδεημε ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ µέζνπ. ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ ελδεηθηηθέο ηηκέο αγνξάο, ε εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξνχζα αμία ή άιιεο
κεζφδνπο απνηίκεζεο φπνπ φιεο νη ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο είλαη παξαηεξήζηκεο ζηελ αγνξά. Οη αμίεο
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πνπ πξνθχπηνπλ ρξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο κεζφδνπο, επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηο παξαδνρέο ζε
ζρέζε κε ηα πνζά θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ
πξνεμφθιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
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.
Ζ Δηαηξία δελ έρεη ζεµαληηθή έθζεζε ζε δηαθπκάλζεηο ζηελ εχινγε αμία θαη ε ινγηζηηθή αμία ησλ
ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ είλαη νπζηαζηηθά ηζνδχλαµε µε ηηο
εχινγεο ηνπο αμίεο, εθηφο φπνπ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.

4

εµαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηµήζεηο θαη παξαδνρέο ζηελ εθαξµνγή
ινγηζηηθώλ αξρώλ

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά
δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα.

4.1

εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο

Καηά ηε δηαδηθαζία εθαξµνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο, 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 Δηζνδήκαηνο
Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 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 Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο
γηα αλαµελφµελα ζέµαηα απφ θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, 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.

4.2

Καζνξηζηηθέο θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ

Γελ ππάξρνπλ πεξηνρέο πνπ ρξεηάζζεθε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ.

(30) / (45)
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Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

Βειηηώζεηο ζε
αθίλεηα ηξίησλ

Μεηαθνξηθά
κέζα & κερ/θόο
εμνπιηζκόο

Έπηπια θαη
εμαξηήκαηα

ύλνιν

11.137.303

9.611.887

17.116.681

37.865.871

-

-

216.511

216.511

(997.258)

-

(52.798)

(1.050.056)

10.140.045

9.611.887

17.280.393

37.032.325

10.140.045

9.611.887

17.280.393

37.032.325

Κόζηνο
1 Ιαλνπάξηνο 2012
Πξνζζήθεο
Πσιήζεηο
31 Γεθέκβξηνο 2012
1 Ιαλνπάξηνο 2013
Πξνζζήθεο

110.688

110.688

Πσιήζεηο

(70.102)

(70.102)

31 Γεθέκβξηνο 2013

10.140.045

9.611.887

17.320.979

37.072.910

(1.029.707)

(9.270.232)

(15.501.328)

(25.801.268)

(480.727)

(78.548)

(690.070)

(1.249.345)

297.260

-

52.202

349.462

(1.213.175)

(9.348.780)

(16.139.196)

(26.701.151)

(1.213.175)

(9.348.780)

(16.139.196)

(26.701.151)

(427.364)

(78.548)

(554.879)

(1.060.791)

-

-

69.979

69.979

(1.640.539)

(9.427.328)

(16.624.095)

(27.691.962)

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

8.926.870

263.107

1.141.198

10.331.174

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

8.499.506

184.559

696.883

9.380.948

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
1 Ιαλνπάξηνο 2012
Απνζβέζεηο πεξηόδνπ
Πσιήζεηο
31 Γεθέκβξηνο 2012
1 Ιαλνπάξηνο 2013
Απνζβέζεηο πεξηόδνπ
Πσιήζεηο
31 Γεθέκβξηνο 2013

(31) / (45)
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Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Λνγηζκηθό
Κόζηνο
1 Ιαλνπάξηνο 2012
Πξνζζήθεο

17.156.407
433.929

31 Γεθέκβξηνο 2012

17.590.336

1 Ιαλνπάξηνο 2013
Πξνζζήθεο

17.590.336
95.592

31 Γεθέκβξηνο 2013

17.685.928

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
1 Ιαλνπάξηνο 2012

(9.013.579)

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ

(1.840.747)

31 Γεθέκβξηνο 2012

(10.854.327)

1 Ιαλνπάξηνο 2013

(10.854.327)

Απνζβέζεηο πεξηόδνπ

(1.717.600)

31 Γεθέκβξηνο 2013

(12.571.927)

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

6.736.009

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

5.114.001

7

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο

Τπόινηπν έλαξμεο πεξηόδνπ
Πξνζζήθεο
Δπηζηξνθή
Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ

31.12.2013

31.12.2012

549.557

549.558

-

(1)

549.557

549.557

(32) / (45)
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Οη επελδύζεηο ζηηο ζπγαηξηθέο είλαη νη αθόινπζεο :
31 Γεθέκβξηνο 2013
Δπσλπκία

Κόζηνο

Πώιεζε

Απνκείσζε

Αμία Ιζνινγηζκνύ

Υώξα
εγθαηάζηαζεο

Πνζνζηό
ζπκκεηνρήο

Bulgaria Retail Services AD

387.579

-

387.579

Βνπιγαξία

99,99%

ERB Retail Services IFN SA

161.978
549.557

161.978
549.557

Ρνπκαλία

0,68%

-

-

Κόζηνο

Πώιεζε

Απνκείσζε

Αμία Ιζνινγηζκνύ

Υώξα
εγθαηάζηαζεο

Πνζνζηό
ζπκκεηνρήο

31 Γεθεκβξίνπ 2012
Δπσλπκία
Bulgaria Retail Services AD

387.579

-

387.579

Βνπιγαξία

99,99%

EFG Retail Services IFN SA

161.978
549.557

-

161.978
549.557

Ρνπκαλία

0,68%

-

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζπληάμεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο
ζπγαηξηθέο ηεο. Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη απφ ηελ Eurobank Ergasias
A.E..
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Αλαβαιιόκελε θνξνινγία

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν
λφκηκν δηθαίσκα λα ζπκςεθηζηνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξέρνπζσλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα
θνξνινγηθή αξρή. Tα ζπκςεθηζκέλα πνζά είλαη ηα παξαθάησ:
31.12.2013

31.12.2012

1.176.015

1.210.594

143.455

71.469

(1.032.560)

(1.139.125)

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο:
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο:
Καζαξή Αλαβαιιόκελε Φνξνινγηθή Τπνρξέσζε

Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο είλαη ε παξαθάησ:

Τπόινηπν αξρήο πεξηόδνπ

31.12.2013

31.12.2012

(1.139.125)

(1.221.007)

Υξέσζε / Πίζησζε θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ (εκ. 20)

61.186

92.751

(Υξέσζε)/ πίζησζε απνζεκαηηθνύ ΓΛΠ 19

45.378

(10.868)

(1.032.560)

(1.139.125)

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ

Οη κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ρξήζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ζπκςεθηζκφο ησλ ππνινίπσλ εληφο ηεο ίδηαο θνξνινγηθήο
αξρήο είλαη ε παξαθάησ:

(33) / (45)
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1 Ιαλνπάξηνο 2012
Υξέσζε/ (πίζησζε) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
31 Γεθέκβξηνο 2012

1 Ιαλνπάξηνο 2013
Υξέσζε/ (πίζησζε) ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
31 Γεθέκβξηνο 2013

Πάγηα & Άπια
Πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

ύλνιν

1.411.005

1.411.005

(200.412)

(200.412)

1.210.594

1.210.594

1.210.593,74

1.210.594

(34.578)

(34.578)

1.176.015

1.176.015

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο:
Πξνβιέςεηο γηα Πξνβιέςεηο γηα
bonus
απνδεκίσζε
πξνζσπηθνύ
πξνζσπηθνύ
1 Ιαλνπάξηνο 2012
(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ

ύλνιν

60.000

129.998

189.998

(60.000)

(47.661)

(107.661)

(10.868)

(10.868)

31 Γεθέκβξηνο 2012

-

71.469

71.469

1 Ιαλνπάξηνο 2013

-

71.469

71.469

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ

-

26.608

26.608

(Υξέσζε)/ πίζησζε απνζεκαηηθνύ ΓΛΠ 19
31 Γεθέκβξηνο 2013
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-

45.378

45.378

143.455

143.455

Απνζέκαηα

Δκπνξεύκαηα
Λνηπά αλαιώζηκα πιηθά
ύλνιν

31.12.2013

31.12.2012

30.544

15.369

1.064.803

1.144.287

1.095.347

1.159.656

Μείνλ: Πξνβιέςεηο γηα άρξεζηα, βξαδπθίλεηα θαη θαηεζηξακκέλα απνζέκαηα:
240.000
Λνηπά αλαιώζηκα πιηθά

πλνιηθή θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία

200.000

240.000

200.000

855.347

959.656

(34) / (45)
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Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

Πειάηεο
Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε (εκ. 26)
Καζαξέο απαηηήζεηο πειαηώλ
Πξνθαηαβνιέο
ύλνιν
Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

31.12.2013

31.12.2012

71.580

82.873

3.412.344

4.225.055

3.483.924

4.307.927

760.493

737.545

4.244.417

5.045.473

341.247

325.711

3.903.170

4.719.762

4.244.417

5.045.473

Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη θαη’ εμνρήλ απφ ηελ Eurobank Ergasias AE, κεηξηθή ηεο
εηαηξεία. Γελ αλακέλνληαη πηζησηηθέο δεκηέο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη απαηηήζεηο απφ ηελ Σξάπεδα, άζρεηα κε
ην αλ είλαη θαζπζηεξεκέλεο ή φρη, δελ ζεσξνχληαη απνκεησκέλεο.
Λνηπέο απαηηήζεηο νη νπνίεο είλαη θαζπζηεξεκέλεο ιηγφηεξν απφ 3 κήλεο δελ ζεσξνχληαη
απνκεησκέλεο. ηηο 31.12.2013 θαη 31.12.2012 δελ ππήξραλ απαηηήζεηο νη νπνίεο λα είλαη
θαζπζηεξεκέλεο ιηγφηεξν απφ 3 κήλεο.
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε Δηαηξεία θαλέλαο απφ ηνπο πειάηεο δελ είλαη επηζθαιήο θαη
θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 δελ πθίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο.
Ζ εχινγε αμία ησλ απαηηήζεσλ 31.12.2013 θαη 31.12.2012 πξνζεγγίδεη ηηο ινγηζηηθέο ηνπο αμίεο. Ζ
κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ζηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ είλαη ε εχινγε αμία ησλ
απαηηήζεσλ απηψλ. Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη νπνηαδήπνηε εγγχεζε γηα ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο.
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Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Γηαζέζηκα ζην ηακείν θαη ζηηο Σξάπεδεο
Αιιειόρξενο (εκ. 14)
ύλνιν

31.12.2013

31.12.2012

50.996

56.467

(1.715.223)

(5.115.392)

(1.664.226)

(5.058.925)

Σα αλσηέξσ ηακεηαθά δηαζέζηκα απνηεινχλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα γηα ζθνπνχο ηεο
θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ.
Ζ Δηαηξεία εκθάληδε απμεκέλν πηζησηηθφ θίλδπλν πξνεξρφκελν απφ ηα ηακεηαθά θαη ηξαπεδηθά
ππφινηπα, ηα νπνία δηαηεξνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο ζηελ Eurobank Ergasias A.E. Δληνχηνηο, δελ
αλακέλνληαη ζεκαληηθέο πηζησηηθέο δεκηέο.

(35) / (45)
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Μεηνρηθό θεθάιαην
Αξηζκόο
κεηνρώλ

Κνηλέο
κεηνρέο

Τπέξ ην άξηην

1 Ιαλνπάξηνο 2012

105.000

3.081.750

2.504.950

5.586.700

Έθδνζε κεηνρώλ

202.000

5.928.700

6.004.585

11.933.285

31 Γεθέκβξηνο 2012

307.000

9.010.450

8.509.535

17.519.985

1 Ιαλνπάξηνο 2013

307.000

9.010.450

8.509.535

17.519.985

31 Γεθέκβξηνο 2013

307.000

9.010.450

8.509.535

17.519.985

ύλνιν

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο κεηνρψλ είλαη 307.000 ρηιηάδεο κε νλνκαζηηθή αμία € 29,35 αλά κεηνρή. Σν
κεηνρηθφ θεθάιαην είλαη νινζρεξψο θαηαβιεκέλν.
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Απνζεκαηηθά
Σαθηηθό Αθνξνιόγεηα
απνζεκαηηθν απνζεκαηηθά

1 Ιαλνπάξηνο 2012 (όπσο δεκνζηεύηεθε)
Δπίδξαζε αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ΓΛΠ 19

Απνζεκαηηθό
ΓΛΠ 19

ύλνιν

542.199

11.978

-

554.177

-

-

540.408

540.408

Αλαινγηζηηθά Κέξδε

43.471

43.471

583.879

1.138.056

31 Γεθέκβξηνο 2012

542.199

11.978

1 Ιαλνπάξηνο 2013

542.199

11.978

583.879

1.138.056

-

(129.758)

(129.758)

11.978

454.121

1.008.298

Αλαινγηζηηθέο Εεκηέο,
31 Γεθέκβξηνο 2013

542.199

(α) Σαθηηθό απνζεκαηηθό
Σν Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο
(Ν.2190/20, άξζξα 44 θαη 45) θαηά ηελ νπνία πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 5% ησλ εηεζίσλ θαζαξψλ
(κεηά θφξσλ) θεξδψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ λα κεηαθεξζεί ζην Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ κέρξη ην χςνο ηνπ
λα θζάζεη ην έλα ηξίην ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα θάιπςε δεκηψλ κεηά απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαη σο εθ
ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν.
(β) Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά
Σα αθνξνιφγεηα θαη ηα εηδηθψο θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά ζρεκαηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο απφ αθνξνιφγεηα ή εηδηθψο θνξνινγεζέληα έζνδα θαη θέξδε.
Σα αλσηέξσ απνζεκαηηθά κπνξνχλ λα θεθαιαηνπνηεζνχλ ή λα δηαλεκεζνχλ κε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη πεξηνξηζκνί πνπ κπνξεί λα ηζρχνπλ θάζε
θνξά. Ζ Δηαηξεία δελ πξνηίζεηαη λα δηαλείκεη ή λα θεθαιαηνπνηήζεη ηα ζπγθεθξηκέλα απνζεκαηηθά
θαη επνκέλσο δελ έρεη πξνβεί ζε ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήµαηνο πνπ ζα επηβαιιφηαλ ζηελ
πεξίπησζε απηή.

(36) / (45)
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Γαλεηζκόο
31.12.2013

31.12.2012

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα
Σξαπεδηθόο Αλνηθηόο Αιιειόρξενο Λνγαξηαζκόο
ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ

1.715.223

5.115.392

1.715.223

5.115.392

Σν ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ, δηαηεξείηαη ζε ινγαξηαζκνχο ηεο Eurobank Ergasias.
Σα πξαγκαηηθά ζηαζκηζκέλα κέζα επηηφθηα ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη ηα παξαθάησ:
31.12.2013

Σξαπεδηθόο δαλεηζκόο (βξαρππξόζεζκνο)

31.12.2012

%

%

5,80%

5,62%

Οη εχινγεο αμίεο ησλ δαλείσλ είλαη πεξίπνπ ίζεο κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο, δηφηη ε Δηαηξεία
δαλείδεηαη κε κεηαβιεηά επηηφθηα, ηα νπνία αλαπξνζαξκφδνληαη ζε δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο
6 κήλεο.
Γελ έρνπλ δνζεί νπνηεζδήπνηε εμαζθαιίζεηο απφ ηελ Δηαηξεία γηα θάιπςε ησλ αλσηέξσ ππνινίπσλ.
Ζ Δηαηξεία έρεη δηαζέζηκα επαξθή πηζησηηθά φξηα γηα λα θαιχςεη κειινληηθέο εηαηξηθέο αλάγθεο.
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Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία

Ζ επίδξαζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο γηα ην 2012 έρεη σο εμήο :
Λεηηνπξγηθά έμνδα (Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνύ)
Κέξδε πξό θόξνπ
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Κέξδε ρξήζεο
Αλαινγηζηηθά Κέξδε
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο

54.339
54.339
-10.868
43.471
43.471
43.471
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31.12.2013

31.12.2012

551.750

357.346

551.750

357.346

31.12.2013

31.12.2012

Κόζηνο ηξέρνπζαο απαζρόιεζεο

35.726

62.918

Σόθνο ζηελ ππνρξέσζε

17.331

35.749

Τπνρξεώζεηο ηζνινγηζκνύ γηα:
Παξνύζα αμία κε ρξεκαηνδνηνύκελσλ ππνρξεώζεσλ
ύλνιν

Πνζά αλαγλσξηζκέλα ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ

Αλαγλώξηζε θόζηνπο πξνϋπεξεζίαο

1.072.714

(245.606)

1.125.771
1.125.771

(146.939)
432.923
285.984

31.12.2013

31.12.2012

357.346

649.990

(1.105.897)

(524.289)

1.300.301
551.750

231.645
357.346

Οη θύξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ινγηζηηθνύο ζθνπνύο είλαη νη εμήο:
31.12.2013

31.12.2012

Καλνληθό έμνδν ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ
Κόζηνο πεξηθνπώλ/δηαθαλνληζκώλ/ηεξκαηηζκνύ ππεξεζίαο
πλνιηθό έμνδν ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ

Μεηαβνιέο ζηελ θαζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηνλ Ιζνινγηζκό
Καζαξή ππνρξέσζε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο
Παξνρέο πνπ πιεξώζεθαλ από ηνλ εξγνδόηε
ύλνιν δαπάλεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ
Καζαξή ππνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκό

Πξνεμνθιεηηθό επηηόθην

3,75%

4,85%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζώλ

0,00%

-1,00%

Πιεζσξηζκόο

0,00%

0,00%

Αλάιπζε επαηζζεζίαο απνηειεζκάησλ
Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα εμαξηψληαη απφ ηηο ππνζέζεηο (νηθνλνκηθέο θαη δεκνγξαθηθέο)
εθπφλεζεο ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο. Έηζη, θαηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο 31.12.2013 :
Δάλ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη επηηφθην πξνεμφθιεζεο ίζν κε 3,00% ηφηε ην ζπλνιηθφ DBO ζα
ήηαλ πςειφηεξν θαηά 15,9% πεξίπνπ.
Δάλ είρακε ρξεζηκνπνηήζεη επηηφθην πξνεμφθιεζεο ίζν κε 4,00% ηφηε ην ζπλνιηθφ DBO ζα
ήηαλ ρακειφηεξν θαηά 4,7% πεξίπνπ.
Δάλ είρακε ρξεζηκνπνηήζεη ππφζεζε αχμεζεο απνδνρψλ 2,0% αληί γηα ηηο θιηκαθσηέο
απμήζεηο λα έηνο, ην ζπλνιηθφ DBO ζα ήηαλ πςειφηεξν θαηά 4,8% πεξίπνπ.
Δάλ είρακε ρξεζηκνπνηήζεη κεδεληθφ ξπζκφ νηθεηνζειψλ απνρσξήζεσλ, ην ζπλνιηθφ DBO ζα
ήηαλ πςειφηεξν θαηά 24,9% πεξίπνπ.
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Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο
Πνζά νθεηιόκελα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε (εκ. 26)
Γεδνπιεπκέλα έμνδα
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θαη ινηπνί θόξνη - ηέιε
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
ύλνιν

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Τπνρξεώζεηο από 1-5 & > 5 έηε

17

31.12.2013

31.12.2012

409.753

443.888

8.562

258.326

206.066

449.604

1.459.255

1.261.995

812.655

1.177.416

2.896.290

3.591.229

655.200

605.200

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα
1.1.2013 έσο
31.12.2013

Δλνίθηα ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ
Γηαθήκηζε
Κόζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν
Γηάθνξα έμνδα
Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ
πληεξήζεηο Λνγηζκηθώλ
Ακνηβέο εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ (δίθηπα)
Παξνρέο ηξίησλ(θσηηζκόο-ύδξεπζε-θαζαξηζκόο)
Φόξνη-ηέιε
Αζθάιηζηξα-Λνηπά ελνίθηα
Σειεθσληθά-Σαρπδξνκηθά-Courier
Ακνηβή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ
Έμνδα επηδηόξζσζεο θαη ζπληήξεζεο ελζώκαησλ παγίσλ
Ακνηβή ςεθηνπνίεζεο αξρείνπ
Ακνηβέο κεραλνγξαθηθήο επεμεξγαζίαο
Λνηπέο ζπληεξήζεηο
Ακνηβέο γηα έξεπλα αγνξάο

2.162.518
1.340.245
639.123
604.604
564.362
443.319
418.085
403.436
400.022
300.661
271.726
117.756
114.424
95.722
31.262
12.493
7.919.759

1.1.2012 έσο
31.12.2012

2.059.208
2.153.076
603.529
558.971
787.299
415.241
424.446
379.001
448.879
289.047
155.719
162.448
200.188
104.368
24.985
25.729
19.311
8.811.445
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Ακνηβέο θαη Έμνδα Πξνζσπηθνύ
1.1.2013 έσο
31.12.2013

1.1.2012 έσο
31.12.2012

13.992.789

11.209.550

Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο

3.801.895

2.898.177

Kόζηνο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ (ζεκ. 15)

1.125.771

285.984

Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο

1.210.920

1.278.447

20.131.376

15.672.158

1.1.2013 έσο
31.12.2013

1.1.2012 έσο
31.12.2012

(179.593)

(1.159.264)

(179.593)

(1.159.264)

6.117,09

9.240

(173.476)

(1.150.025)

244

(0)

(173.232)

(1.150.025)

1.1.2013 έσο
31.12.2013

1.1.2012 έσο
31.12.2012

(460.871)

-

Σέινο επηηεδεύκαηνο

(2.200)

-

Αλαβαιιόκελνο θόξνο (εκ. 8)

61.186

92.751

(401.884)

92.751

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα

ύλνιν

19

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα – θαζαξά

Έμνδα ηόθσλ ηξαπεδηθώλ δαλείσλ

Έζνδα ηόθσλ

Καζαξά θέξδε από ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
ύλνιν

20

Φόξνο εηζνδήκαηνο

Φόξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο

ύλνιν

Ο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο γηα ην 2013 είλαη 26% (2012: 20%). Ζ ζπκθσλία ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο
επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο ζπληειεζηέο θαη ηνπ εμφδνπ απφ
θφξνπο έρεη σο εμήο:
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1.1.2013 έσο
31.12.2013

1.1.2012 έσο
31.12.2012

592.770

5.194.961

(154.120)

(1.038.992)

Φνξνινγηθή επίδξαζε εηζνδήκαηνο πνπ δελ ππόθεηηαη ζε θόξν

52.000

32.980

Σέινο επηηεδεύκαηνο
Φνξνινγηθή επίδξαζε εμόδσλ πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα
θνξνινγηθνύο ζθνπνύο

(2.200)

-

45.546

1.098.763

Δπίδξαζε δηαθνξάο θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ

(341.737)

-

πκπιεξσκαηηθόο θόξνο εζόδσλ από αθίλεηα

(1.372,52)

-

Φόξνη

(401.884)

92.751

Κέξδε πξν θόξσλ
Φόξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηνπο ηζρύνληεο θνξνινγηθνύο
ζπληειεζηέο

21

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά)

Κέξδε από πώιεζε ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ (εκ. 5)
Έζνδα από ελνίθηα
ύλνιν

22

1.1.2013 έσο
31.12.2013

1.1.2012 έσο
31.12.2012

27

4.463

47.720

47.637

47.748

52.100

Σακεηαθέο ξνέο από/ζε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
εκείσζε

Κέξδε πξν θόξσλ

1.1.2013 έσο
31.12.2013

1.1.2012 έσο
31.12.2012

592.770

5.194.961

Πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ

5

1.060.791

1.249.345

Απνζβέζεηο άϋισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Τπνρξέσζε παξνρώλ ζην πξνζσπηθό ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο

6

1.717.600
19.268

1.840.747
(238.305)

Εεκηέο / (Κέξδε) από πώιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ

21

(27)

(4.463)

Έζνδα ηόθσλ

19

(6.117)

(9.240)

Έμνδα ηόθσλ

19

179.593

1.159.264

3.563.877

9.192.311

Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ θίλεζεο
Μείσζε / (Αύμεζε) απνζεκάησλ

104.309

191.472

Μείσζε / (Αύμεζε) απαηηήζεσλ

801.056

(36.306)

(Μείσζε) /Αύμεζε ππνρξεώζεσλ

(680.729)

(63.397)

(Μείσζε) /Αύμεζε ηόθσλ πιεξσηέσλ

(193.803)

(1.375.536)

30.834

(1.283.767)

3.594.710

7.908.544

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
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Πσιήζεηο

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ
Πσιήζεηο ππεξεζηώλ ζε ζπλδεδεκέλεο (εκ. 26)
Πσιήζεηο ππεξεζηώλ ζε ηξίηνπο

24

1.1.2013 έσο
31.12.2013

1.1.2012 έσο
31.12.2012

14.220
31.516.046
17.512
31.547.779

14.580
33.827.747
24.254
33.866.581

Αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο

Τπνρξεώζεηο ιεηηνπξγηθώλ κηζζώζεσλ
Ζ Δηαηξεία κηζζψλεη γξαθεία, απηνθίλεηα κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Σα ειάρηζηα κειινληηθά
πιεξσηέα κηζζψκαηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ησλ κε αθπξψζηκσλ κηζζσηηθψλ πεξηφδσλ είλαη:
31.12.2013

Έσο 1 έηνο
Από 1-5 έηε
Πεξηζζόηεξα από 5 έηε

Κηίξηα
Απηνθίλεηα
1.837.593
209.763

Κηίξηα
Απηνθίλεηα
1.848.776
181.900

9.130.924

209.078

9.203.977

27.606.238

-

29.707.644

-

418.841 40.760.397

481.501

38.574.755

25

31.12.2012

299.601

Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο

Ζ Δηαηξεία έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε εγγπήζεηο θαη επίδηθεο ππνζέζεηο πνπ
πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ηεο, σο εμήο:
Ζ Γηνίθεζε δελ αλακέλεη πσο ζα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο
ππνρξεψζεηο.
Οη αγσγέο πνπ αθνξνχλ ζε πξντφληα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δηαηξεία (δάλεηα ζηεγαζηηθά ή θαηαλαισηηθά
θαη πηζησηηθέο θάξηεο), απνδεκηψλνληαη απφ ηελ Σξάπεδα, Eurobank Ergasias Α.Δ.. Παξφιν πνπ ζε
θάπνηεο απφ ηηο αγσγέο, εκθαλίδεηαη ε Eurobank Household Lending Α.Δ. σο ην ελαγφκελν κέξνο, ή
έλα εμ απηψλ, ηα πξντφληα αλήθνπλ ζηελ Σξάπεδα, ε νπνία έρεη ηελ ππνρξέσζε ησλ απνδεκηψζεσλ.
Ζ εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2008-2009-2010. Γελ αλακέλεηαη λα
πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο επηπξφζζεηεο επηβαξχλζεηο ζαλ απνηέιεζκα ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ. Έρεη
ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε πνζνχ 650.000 € Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηηο ρξήζεηο 2011,2012 θαη 2013,
έρεη δηελεξγεζεί απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ην Νφκν 2238/1994 θαη ηε
ζρεηηθή ππνπξγηθή απφθαζε.
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πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε

πλδεφκελα κέξε
Ο Όκηινο EFG ήηαλ ν βαζηθφο κέηνρνο ηεο Σξάπεδαο, θαηέρνληαο ην 44,70% ησλ θνηλψλ κε δηθαίσκα
ςήθνπ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο έσο ηελ 23 Ηνπιίνπ 2012. Σν Μάην ηνπ 2013 κεηά ηελ πιήξε θάιπςε
ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο Σξάπεδαο αμίαο € 5.839 εθαη., ην ΣΥ θαηέζηε ν ειέγρσλ κέηνρνο
θαζψο θαη ζπλδεφκελν κέξνο ηεο Σξάπεδαο (ζεκ. 6). Σε 19 Ηνπλίνπ 2013, ην ΣΥ απέθηεζε
3.789.317.358 θνηλέο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο, κε δηθαίσκα ςήθνπ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 98,56%
ηνπ θνηλνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο. Μεηά ηελ έθδνζε 205.804.664 λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηνλ Ηνχιην,
φπσο απνθαζίζζεθε θαηά ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηεο 27 Ηνπλίνπ 2013, ην πνζνζηφ ησλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ θαηέρεη ην ΣΥ ζηελ Eurobank κεηψζεθε ζε 93,55%. Μεηά ηελ αχμεζε ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 26 Απγνχζηνπ 2013, ην
πνζνζηφ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ ΣΥ απμήζεθε ζε 95,23%.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αχμεζεο ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Eurobank Ergasias A.E. θαη ηε
εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ κεηνρψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ζηηο 9 Μάηνπ 2014, ην
πνζνζηφ ησλ θνηλψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη ην Δ.Σ.Υ.. ζηελ Eurobank κεηψζεθε
απφ 95,23% ζε 35,41%.
Ο Όκηινο ζεσξεί σο ζπλδεφκελα κέξε ηηο ινηπέο ειιεληθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο ζην πιαίζην ηεο
αλαθεθαιαηνπνίεζεο ειέγρνληαη, ειέγρνληαη απφ θνηλνχ ή επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ην ΣΥ,
θαζψο θαη ηα βαζηθά κέιε ηεο δηνίθεζεο ηνπ ΣΥ. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζπλαιιαγέο κε άιιεο
Διιεληθέο Σξάπεδεο πνπ ζπλδένληαη κε ην ΣΥ.
Οη παξαθάησ ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε κέζα ζηηο ζπλήζεηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο.
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1.1.2013 έσο
31.12.2013

1.1.2012 έσο
31.12.2012

31.749.914

33.827.747

31.749.914

33.827.747

2.602.232

2.189.985

2.602.232

2.189.985

1.061.603

1.083.761

99.390

80.338

1.160.994

1.164.100

i) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Πσιήζεηο ππεξεζηώλ

ii) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
Αγνξέο ππεξεζηώλ

iii) Παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε
Μηζζνί θαη άιιεο βξαρππξόζεζκεο εξγαζηαθέο παξνρέο
Άιιεο καθξνπξόζεζκεο παξνρέο

iv) Τπόινηπα ηέινπο ρξήζεο πνπ πξνέξρνληαη από πσιήζεηο-αγνξέο αγαζώλ/ππεξεζηώλ
31.12.2013
31.12.2012
Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε (εκείσζε 10):
-Μεηξηθήο
-πλδεδεκέλσλ

2.927.829

3.929.894

484.515
3.412.344

295.161
4.225.055

8.562
8.562

258.326
258.326

31.12.2013

31.12.2012

1.715.223
1.715.223

5.115.392
5.115.392

329.116
329.116

284.499
284.499

177.699
177.699

1.157.450
1.157.450

2
2

2
2

Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε (εκείσζε 16):
-πλδεδεκέλσλ

v) Γάλεηα - Καηαζέζεηο - Σόθνη
Γαλεηζκόο
Βξαρππξόζεζκνο δαλεηζκόο
Καηαζέζεηο όςεσο
Σξάπεδα Eurobank Ergasias A.E.

Σόθνη ρξεσζηηθνί
Βξαρππξόζεζκνο δαλεηζκόο

Σόθνη πηζησηηθνί
Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias A.E.
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27

Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ
παξνπζηάδνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο 2.1 θαη 26 θαη ζρεηίδνληαη κε ηε κεηξηθή εηαηξία.
Γελ ππάξρνπλ, εθηφο απφ ηα γεγνλφηα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζηε ζεκ. 26 πεξί αχμεζεο
Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ζηελ Σξάπεδα Eurobank Ergasias A.E.
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