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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

15η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014 – 31/12/2014 
 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας, έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε µαζί µε την 

παρούσα έκθεση τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2014 και τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών 

καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτών.   

 

Τα κυριότερα σηµεία των αποτελεσµάτων της περασµένης χρήσης είναι τα εξής : 

1. O κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στα € 10.221.573,03 

2. Tα προ φόρων αποτελέσµατα της χρήσης, βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, είναι ζηµία ύψους 

€82.446 έναντι κερδών €1.130.459 της προηγούµενης χρήσης. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξηµένες 

προβλέψεις που διενεργήθηκαν , στη µείωση του κόστους της εταιρείας και κατά συνέπεια και στο κέρδος 

που αποκοµίζει από την τιµολόγηση των υπηρεσιών της . 

 

    

Βασικά  οικονοµικά µεγέθη    

 1/1-31/12/2014   1/1-31/12/2013 

    

Πωλήσεις 10.221.573  11.831.105 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 639.480  989.268 

 Ζηµιές  /Κέρδη προ φόρων (82.446)  1.130.459 

Ζηµιές  /Κέρδη χρήσης (275.527)  523.436 

    

    

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικότεροι 

χρηµατοοικονοµικοί δείκτες: 2014 2013  

    

∆είκτης Ρευστότητας    

    

Γενική Ρευστότητα     

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις 14% 15%  

∆είκτης ∆ανειακών Υποχρεώσεων    

Σύνολο Υποχρεώσεων/ Ίδια Κεφάλαια 59% 45%  

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 3% 3%  

    

Στη συνέχεια παρουσιάζονται και επιπλέον 

δείκτες :    

∆είκτης που παρουσιάζει την οικονοµική 

αυτάρκεια της εταιρείας    

Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Υποχρεώσεων 17% 22%  

∆είκτης που παρουσιάζει την  αναλογία 

κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε 

κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό    

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Σύνολο 

Ενεργητικού 46% 43%  

Πάγιο Ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού 54% 57%  
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Προοπτικές 2015 

Από το Μάιο του 2010, η Ελλάδα έχει εφαρµόσει σηµαντικές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για την ανάκτηση 

της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης µέσω ενός προγράµµατος που 

συµφωνήθηκε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) (οι «Θεσµοί»). Αυτό οδήγησε σε πρωτογενές δηµοσιονοµικό πλεόνασµα στο 2013 

και το 2014, αλλά και σε µεταρρυθµιστική κόπωση και κοινωνική αναταραχή. Σε συνέχεια των πρόσφατων 

βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου, η νέα κυβέρνηση διαπραγµατεύτηκε µια τετράµηνη παράταση της 

Κύριας Συµφωνίας για Οικονοµική Βοήθεια (MasterFinancialAssistanceFacilityAgreement – MFFA), σκοπός 

της οποίας είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης µε βάση τις συνθήκες της τρέχουσας συµφωνίας, µε 

τη βέλτιστη χρήση της δεδοµένης ευκαµψίας που θα ληφθεί υπόψη από τις Ελληνικές Αρχές και τους Θεσµούς. 

Αυτές οι συνθήκες δηµιουργούν  αβεβαιότητα για το µακροοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα, µε 

ενδεχοµένως επιδράσεις στη ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια του Ελληνικού τραπεζικού τοµέα, 

δεδοµένης και της έκθεσης του στο Ελληνικό δηµόσιο. 

 
Το  2015, στόχος µας θα είναι η απρόσκοπτη λειτουργία µας στα πλαίσια ενός δύσκολου οικονοµικού 

κλίµατος. Λόγω της οικονοµικής κρίσης αναµένουµε οι ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις να αποτελούν 

προτεραιότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και έτσι το έργο της εταιρίας, στην παροχή υπηρεσιών και 

συµβουλών που σχετίζονται µε την διαχείριση αυτών, να είναι πολύ σηµαντικό. Στα πλαίσια αυτά, βασικό 

µέληµα µας είναι η αποτελεσµατική διαχείριση των σχέσεων µε τους εξωτερικούς συνεργάτες, η απρόσκοπτη 

υποβολή προτάσεων στρατηγικής για την διαχείριση νέων και υφιστάµενων προϊόντων προς τους 

ληξιπρόθεσµους πελάτες των πιστωτικών ιδρυµάτων καθώς και ο σχεδιασµός των πλαισίων αποπληρωµής των 

οφειλών που διαπραγµατεύονται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων  για λογαριασµό της Τράπεζας. Κύριοι 

αρωγοί µας στην επίτευξη των στόχων που θα βελτιστοποιούν το αποτέλεσµα, θα περιορίζουν το κόστος αλλά 

και θα προσθέτουν αξία στους πελάτες της Τράπεζας είναι το άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό και η χρήση 

τεχνολογίας και συστηµάτων υψηλών προδιαγραφών. 

  

Η εταιρεία έχει ως κύριο πελάτη την µητρική της εταιρεία Εurobank.  Επίσης τα ταµειακά διαθέσιµα της είναι 

τοποθετηµένα εξολοκλήρου σε λογαριασµούς που διατηρεί στη µητρική εταιρεία. Εποµένως οι κίνδυνοι που 

αντιµετωπίζει η µητρική εταιρεία αντικατοπτρίζονται και στην εταιρεία εφόσον η εξάρτηση της από αυτήν 

είναι σηµαντική. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αξιολογώντας τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά µε την 

κεφαλαιακή θέση και την αναµενόµενη συνέχιση της παροχής ρευστότητας που λαµβάνει η Εurobank από το 

Ευρωσύστηµα, και παρά τις σηµαντικές αβεβαιότητες σχετικά µε την επιτυχή ολοκλήρωση των συνεχιζόµενων 

διαπραγµατεύσεων της Ελληνικής κυβέρνησης µε τους Θεσµούς που είναι πέρα από τον έλεγχο της Εurobank, 

“κρίνει ότι η Εurobank” και συνεπώς η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει απρόσκοπτα την 

επιχειρηµατική της δραστηριότητα. 

 

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα, δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα και δεν έχει καταθέσεις σε ξένο νόµισµα. 

Από της λήξεως της χρήσης έως και σήµερα δεν συνέβησαν σηµαντικά γεγονότα που να αλλοιώνουν την 

Οικονοµική Κατάσταση της Εταιρείας ή να επιβάλλουν αναπροσαρµογή των στοιχείων του Ισολογισµού.  

 

Τελειώνοντας την έκθεσή µας, έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω καθώς και τις οικονοµικές καταστάσεις που έχετε 

στα χέρια σας κ.κ. Μέτοχοι, παρακαλείστε να εγκρίνετε τις υποβαλλόµενες Οικονοµικές Καταστάσεις και τις 

επισυναπτόµενες σηµειώσεις αυτών.    

 
Καλλιθέα, 5 Ιουνίου 2015 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.        

 

 

 

 Κωνσταντίνος Βουσβούνης  

Α∆Τ Σ- 198811 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας Eurobank Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων A.E. 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Eurobank Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης 

Απαιτήσεων A.E, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης  της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2014, 

τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές 

επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό 

µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό 

την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 

καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων 

κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την  κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των 

εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 

διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την οικονοµική θέση της Εταιρείας Eurobank Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων A.E κατά την 31
η
 

∆εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε 
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την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Έµφαση Θέµατος 

Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 2.1 των οικονοµικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στις 

ουσιώδεις αβεβαιότητες που απορρέουν από τις υφιστάµενες οικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα και τις 

τρέχουσες εξελίξεις, οι οποίες  δύναται να επηρεάσουν τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Οι ουσιώδεις 

αβεβαιότητες αυτές δύναται να δηµιουργήσουν σηµαντική αµφιβολία για τη δυνατότητα της  Εταιρείας να 

συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηµατική της δραστηριότητα. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε 

σχέση µε το θέµα αυτό. 

 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

1. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα 

άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

2. Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας στο τέλος της κλειόµενης χρήσης ήταν κατώτερα από το ήµισυ του 

µετοχικού της κεφαλαίου µε συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του 

άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

 

 

  

 

 

             

Αθήνα,  8 Ιουνίου 2015                                       Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

             

 

 

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία                   ∆έσποινα Μαρίνου 

Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι       ΑΜ ΣΟΕΛ  17681 
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 Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ∆εκεµβρίου

Σηµ.: 2014 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 12 248.381 296.813

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13 187.561 92.357

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14 100.649 124.767

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 15 2.401.841 2.401.841

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 11 348.567 522.125

3.286.998 3.437.902

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 16 1.647.689 1.907.408

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 17 1.149.796 666.335

2.797.485 2.573.743

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.084.484 6.011.645

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό Κεφάλαιο 21 7.676.600 7.676.600

Μετοχές Υπέρ το Άρτιον 21 11.260.432 11.260.432

Αποθεµατικά 22 499.107 583.909

Ζηµιές εις νέον (15.615.851) (15.369.563)

Σύνολο καθαρής θέσης 3.820.287 4.151.377

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την Εταιρία 18 261.398 161.174

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19 1.045.551 1.458.597

Λοιπές Υποχρεώσεις 141.244 27.719

Προβλέψεις εκµετάλευσης 23 682.475 68.756

∆άνεια 20 133.528 144.021

2.002.798 1.699.094

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.264.196 1.860.268

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6.084.484 6.011.645

 

                      Η ∆ιευθύντρια 

 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.         Ο ∆ιευθύνων                  Οικονοµικών                    Η Προϊσταµένη 

              Σύµβουλος                    Υπηρεσιών                  Λογιστηρίου     
 

 

 

 

Κωνσταντίνος Βουσβούνης     Ευάγγελος Κάππας              Ακριβή Στασινοπούλου        Χαρίκλεια Τσαρµακλή 
   Α.∆.Τ. Σ- 198811        Α.∆.Τ. ΑΕ-633999             Α.∆.Τ. ΑΚ-650364            Α.∆.Τ. ΑΚ-753237 

                                  Αρ. Αδείας 9560                Αρ. Αδείας 9746 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 έως 38  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος

Σηµ.: 1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

Πωλήσεις 5 10.221.573 11.831.105

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 6 639.480 989.268

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7 (8.832.811) (10.065.932)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 8 (2.110.905) (1.588.509)

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα καθαρά 9 218 (35.474)

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (82.446) 1.130.459

Φόροι 10 (193.081) (607.023)

Κέρδη / (Ζηµιές) χρήσης (275.526) 523.436

Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα

Συγκριτικά στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα

αποτελέσµατα

Κέρδη/ (Ζηµιές) που αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια σε σχέση µε (55.564) (45.134)

το ∆ΛΠ 19

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα (331.090) 478.302

 

 
 

 
 

                      Η ∆ιευθύντρια 

 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.         Ο ∆ιευθύνων                  Οικονοµικών                    Η Προϊσταµένη 

              Σύµβουλος                    Υπηρεσιών                  Λογιστηρίου     
 

 

 

 

Κωνσταντίνος Βουσβούνης     Ευάγγελος Κάππας              Ακριβή Στασινοπούλου        Χαρίκλεια Τσαρµακλή 
   Α.∆.Τ. Σ- 198811       Α.∆.Τ. ΑΕ-633999             Α.∆.Τ. ΑΚ-650364            Α.∆.Τ. ΑΚ-753237 

                                  Αρ. Αδείας 9560                Αρ. Αδείας 9746 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 έως 38  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Υπέρ το 

Αρτιον
Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 

νέον
Σύνολο

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2013 7.676.600 11.260.432 629.043 (15.892.999) 3.673.076

Αναλογιστικά Κέρδη/ (Ζηµίες) - - (45.134) - (45.134)

Κέρδη χρήσης - - - 523.436 523.436

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2013 7.676.600 11.260.432 583.909 (15.369.563) 4.151.377

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2014 7.676.600 11.260.432 583.909 (15.369.563) 4.151.377

Αναλογιστικά Κέρδη/ (Ζηµίες) - - (55.564) - (55.564)

Συµψηφισµός Αφορολόγητων αποθεµατικών - - (29.239) 29.239 -

Ζηµίες χρήσης - - - (275.526) (275.526)

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2014 7.676.600 11.260.432 499.107 (15.615.851) 3.820.287

 

 
 

                      Η ∆ιευθύντρια 

 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.         Ο ∆ιευθύνων                  Οικονοµικών                    Η Προϊσταµένη 

              Σύµβουλος                    Υπηρεσιών                  Λογιστηρίου     
 

 
 

 

Κωνσταντίνος Βουσβούνης     Ευάγγελος Κάππας              Ακριβή Στασινοπούλου        Χαρίκλεια Τσαρµακλή 
   Α.∆.Τ. Σ- 198811       Α.∆.Τ. ΑΕ-633999             Α.∆.Τ. ΑΚ-650364            Α.∆.Τ. ΑΚ-753237 

                                  Αρ. Αδείας 9560                Αρ. Αδείας 9746 
 

                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 έως 38  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταµειακών ροών

Σηµ.: 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(Ζηµιές)/ Κέρδη προ φόρων (82.446) 1.130.459

Πλέον/(µείον) προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 93.328 62.835

Προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 25.138 (12.212)

Προβλέψεις από κατάπτωση εγγυήσεων/εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις 640.316 -

Πρόβλεψη για µη χορηγηθείσες άδειες 113.525 -

Έσοδα τόκων (7.613) (7.703)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 7.395 43.177

Πλέον/(µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων 259.719 1.939.462

Μείωση  λοιπών στοιχείων ενεργητικού 24.118 43.009

Μείωση προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων (439.531) (1.247.875)

Καθαρές ταµειακές ροές από/ (σε) λειτουργικές δραστηριότητες 633.948 1.951.151

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων (3.120) (95.315)

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (137.147) (103.654)

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 56 466

Καθαρές ταµειακές ροές από/ (σε) επενδυτικές δραστηριότητες (140.211) (198.504)

Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

Τόκοι εισπραχθέντες 7.613 7.703

Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα (7.395) (43.177)

Καθαρές ταµειακές ροές σε/ (από) χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 218 (35.474)

Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

της περιόδου 493.955 1.717.173

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 17 522.313 (1.194.859)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  περιόδου 17 1.016.268 522.313

 

                      Η ∆ιευθύντρια 

 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.         Ο ∆ιευθύνων                  Οικονοµικών                    Η Προϊσταµένη 

              Σύµβουλος                    Υπηρεσιών                  Λογιστηρίου     
 

 

 

 

Κωνσταντίνος Βουσβούνης     Ευάγγελος Κάππας              Ακριβή Στασινοπούλου        Χαρίκλεια Τσαρµακλή 
   Α.∆.Τ. Σ -198811       Α.∆.Τ. ΑΕ-633999             Α.∆.Τ. ΑΚ-650364            Α.∆.Τ. ΑΚ-753237 

                                  Αρ. Αδείας 9560                Αρ. Αδείας 9746 
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1. Γενικές πληροφορίες 

 
Η «Eurobank ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων Ανώνυµη Εταιρία» δραστηριοποιείται στην παροχή πάσης φύσεως 

υπηρεσιών και συµβουλών που σχετίζονται µε τη διαχείριση ληξιπροθέσµων απαιτήσεων για λογαριασµό 

πιστωτικών ιδρυµάτων. Η Εταιρεία έχει συσταθεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, µε βασικό µέτοχο την 

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (100%).   

 

Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι η οδός Λ. Συγγρού 188, Καλλιθέα, Ελλάδα.   

 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 5 

Ιουνίου 2015 και τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας. 

 

2. Βασικές λογιστικές αρχές 

 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων αναφέρονται παρακάτω:  

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2014 παρουσιάζουν τη χρηµατοοικονοµική θέση, την 

κατάσταση αποτελεσµάτων και τις ταµειακές ροές της εταιρείας µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας όπως θεώρησε κατάλληλα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αξιολογώντας τα ακόλουθα: 

 

Mακροοικονοµικό περιβάλλον και Θέση της µητρικής Εταιρείας «ΕurobankΕrgasias Α.Ε.» 

 

Από το Μάιο του 2010, η Ελλάδα έχει εφαρµόσει σηµαντικές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για την ανάκτηση 

της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης µέσω ενός προγράµµατος που 

συµφωνήθηκε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) (οι «Θεσµοί»). Αυτό οδήγησε σε πρωτογενές δηµοσιονοµικό πλεόνασµα στο 2013 

και το 2014, αλλά και σε µεταρρυθµιστική κόπωση και κοινωνική αναταραχή. Σε συνέχεια των πρόσφατων 

βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου, η νέα κυβέρνηση διαπραγµατεύτηκε µια τετράµηνη παράταση της 

Κύριας Συµφωνίας για Οικονοµική Βοήθεια (MasterFinancial Assistance Facility Agreement – MFFA), σκοπός 

της οποίας είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης µε βάση τις συνθήκες της τρέχουσας συµφωνίας, µε 

τη βέλτιστη χρήση της δεδοµένης ευκαµψίας που θα ληφθεί υπόψη από τις Ελληνικές Αρχές και τους Θεσµούς. 

Αυτές οι συνθήκες δηµιουργούν  αβεβαιότητα για το µακροοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα, µε 

ενδεχοµένως επιδράσεις στη ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια του Ελληνικού τραπεζικού τοµέα, 

δεδοµένης και της έκθεσης του στο Ελληνικό δηµόσιο. 

 

Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και η Εurobank συγκεκριµένα, διατηρούν αποθέµατα ρευστότητας για να 

ανταποκριθούν στις επίµονες δυσµενείς συνθήκες ρευστότητας και το Ευρωσύστηµα έχει επιδείξει τη 

δέσµευση του για την υποστήριξη των Ελληνικών τραπεζών για όσο η Ελλάδα παραµένει εντός του 

προγράµµατος στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παροχή στήριξης ρευστότητας υπόκειται σε εβδοµαδιαία 

αξιολόγηση από την ΕΚΤ, η οποία περιλαµβάνει και αξιολόγηση της φερεγγυότητας της τράπεζας υπό το 

πρίσµα των τρεχουσών συνθηκών. 

 

Επιπρόσθετα, η κεφαλαιακή θέση της Eurobank είναι ισχυρή λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου ποσού € 2.864 εκατ. Ειδικότερα,  ο δείκτης CET I του Οµίλου που, την 31 ∆εκεµβρίου 2014, 

ανήλθε σε 16,2%. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της Συνολικής Αξιολόγησης από την ΕΚΤ, όπως 

ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο του 2014, που επιβεβαίωσαν την ισχυρή κεφαλαιακή θέση του Οµίλου  

ανακοινώνοντας την έλλειψη κεφαλαιακού ελλείµµατος, στο βασικό και στο δυσµενές σενάριο. 
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Θέση Εταιρείας 

Η εταιρεία έχει ως κύριο πελάτη την µητρική της εταιρεία Εurobank.  Επίσης τα ταµειακά διαθέσιµα της είναι 

τοποθετηµένα εξολοκλήρου σε λογαριασµούς που διατηρεί στη µητρική εταιρεία. Εποµένως οι κίνδυνοι που 

αντιµετωπίζει η µητρική εταιρεία αντικατοπτρίζονται και στην εταιρεία εφόσον η εξάρτηση της από αυτήν 

είναι σηµαντική. 

 

Εκτίµηση για τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αξιολογώντας τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά µε την 

κεφαλαιακή θέση και την αναµενόµενη συνέχιση της παροχής ρευστότητας που λαµβάνει η Εurobank από το 

Ευρωσύστηµα, και παρά τις σηµαντικές αβεβαιότητες σχετικά µε την επιτυχή ολοκλήρωση των συνεχιζόµενων 

διαπραγµατεύσεων της Ελληνικής κυβέρνησης µε τους Θεσµούς που είναι πέρα από τον έλεγχο της Εurobank, 

κρίνει ότι η Εurobank και συνεπώς η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει απρόσκοπτα την 

επιχειρηµατική της δραστηριότητα. 

 

2.1.1 Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και γνωστοποιήσεις 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 

 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. 

Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, 

τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Τα ακόλουθα νέα πρότυπα και τροποποιήσεις σε υπάρχοντα πρότυπα, όπως εκδόθηκαν από το Συµβούλιο 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είναι σε ισχύ από 

την 1 Ιανουαρίου 2014: 

- ∆ΛΠ 27, Τροποποίηση  -  Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

Η τροποποίηση εκδόθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις» και σε 

συνδυασµό τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις». 

Η τροποποίηση καθορίζει τον λογιστικό χειρισµό και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για συµµετοχές σε 

θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν µια οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις. Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

- ∆ΛΠ 28, Τροποποίηση - Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες. 

Η τροποποίηση αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Σκοπός της τροποποίησης 

είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισµό των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις 

απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς 

επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, κατόπιν εκδόσεως του ∆ΠΧΑ 11. Απαλλαγή από την εφαρµογή της µεθόδου 

της καθαρής θέσης παρέχεται όταν µία επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία κατέχεται από 

οικονοµική οντότητα, ή κατέχεται εµµέσως µέσω οικονοµικής οντότητας, η οποία είναι οργανισµός διαχείρισης 

επενδυτικών κεφαλαίων (venture capital organization), αµοιβαίο κεφαλαίο (mutual fund), εταιρία επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου (unit trust) ή παρόµοια οικονοµική οντότητα συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών 

κεφαλαίων που συνδέονται µε επενδύσεις (investment linked insurance funds). Σε αυτή την περίπτωση, οι 

επενδύσεις σε αυτές τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες δύναται να αποτιµηθούν στην εύλογη αξία 

µέσω αποτελεσµάτων. Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας.  

- ∆ΛΠ 32, Τροποποίηση - Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων. 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 
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- ∆ΛΠ 36, Τροποποίηση - Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων. 

Η τροποποίηση περιορίζει την απαίτηση για τη γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή µίας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών µόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες έχει 

αναγνωριστεί ή αντιλογιστεί µια ζηµιά αποµείωσης. 

Επίσης περιλαµβάνει λεπτοµερείς απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις όταν η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή µίας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών προσδιορίζεται µε βάση την εύλογη αξία µείον έξοδα 

πώλησης και ζηµιά αποµείωσης έχει αναγνωριστεί ή έχει αντιλογιστεί κατά την διάρκεια της περιόδου. Η 

υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

- ∆ΛΠ 39, Τροποποίηση - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:  Αναγνώριση και Επιµέτρηση 

Η τροποποίηση αυτή παρέχει απαλλαγή από την υποχρέωση διακοπής της λογιστικής αντιστάθµισης όταν, ως 

αποτέλεσµα νόµων ή κανονισµών, ένα παράγωγο το οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται 

νοµικά (novated) προκειµένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυµβαλλόµενο, εφόσον πληρούνται 

συγκεκριµένα κριτήρια. Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας.. 

- ∆ΠΧΑ 10, Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το µέρος του ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» που 

αφορά τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και το ΜΕ∆ 12 «Ενοποίηση - Οικονοµικές οντότητες ειδικού 

σκοπού». Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 10, θεσπίζεται ένας νέος ορισµός του ελέγχου, ο οποίος παρέχει µια ενιαία 

βάση ενοποίησης για όλες τις οικονοµικές οντότητες. Η βάση αυτή στηρίζεται στην έννοια της εξουσίας πάνω 

σε µια οικονοµική οντότητα, στη µεταβλητότητα των αποδόσεων λόγω της συµµετοχής στην οικονοµική 

οντότητα και τη σύνδεση αυτών, αντικαθιστώντας έτσι την έµφαση στο νοµικό έλεγχο ή την έκθεση στους 

κινδύνους και τα οφέλη, ανάλογα µε τη φύση της οικονοµικής οντότητας. Η υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ10 δεν είχε 

επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

- ∆ΠΧΑ 11,  Από κοινού συµφωνίες. 

Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και το ΜΕ∆ 13 «Από κοινού ελεγχόµενες 

οικονοµικές οντότητες - Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες» και θέτει τις αρχές για την 

κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών αναφορών από οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε επιχειρηµατικά 

σχήµατα τα οποία ελέγχονται από κοινού. 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 11, υπάρχουν µόνο δύο τύποι από κοινού συµφωνιών, οι από κοινού δραστηριότητες 

και οι κοινοπραξίες, η ταξινόµηση των οποίων βασίζεται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 

συµµετεχόντων όπως προκύπτουν από το επιχειρηµατικό σχήµα, παρά στη νοµική του µορφή.  

Η ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης είναι πλέον υποχρεωτική για τις κοινοπραξίες. Η εναλλακτική 

της αναλογικής µεθόδου ενοποίησης των κοινοπραξιών, δεν επιτρέπεται πλέον. Οι συµµετέχοντες που 

µοιράζονται τον έλεγχο σε από κοινού δραστηριότητες αναγνωρίζουν στις οικονοµικές τους καταστάσεις τα 

επιµέρους στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεων και τις συναλλαγές που τους ανήκουν ή που τους αναλογούν 

από την από κοινού δραστηριότητα. 

Η υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 11 δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

- ∆ΠΧΑ 12, Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες. 

Το ∆ΠΧΑ 12 καθορίζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 

προκειµένου οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να µπορούν να αξιολογήσουν την φύση των κινδύνων 

που συνδέονται µε τη συµµετοχή της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς 

επιχειρήσεις, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες δοµηµένες οικονοµικές οντότητες.  Το Πρότυπο δεν 

έχει εφαρµογή στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές 

Οικονοµικές Καταστάσεις», εκτός όταν µία εταιρεία, η οποία συντάσσει µόνο ατοµικές οικονοµικές 

καταστάσεις, έχει συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες δοµηµένες οικονοµικές οντότητες. Σε αυτή την περίπτωση, 

η εταιρεία θα πρέπει να συµπεριλάβει τις γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 αναφορικά µε τις µη ενοποιούµενες 

δοµηµένες οικονοµικές οντότητες σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.  

Η εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12 δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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∆ΠΧΑ 10, 11 και 12, Τροποποιήσεις- Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από κοινού συµφωνίες  και 

γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες : Οδηγίες µετάβασης. 

 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και παρέχουν επιπρόσθετες απαλλαγές 

κατά τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10,11 και 12, καθώς απαιτούν η προσαρµοσµένη συγκριτική πληροφόρηση να 

παρέχεται µόνο για την προηγούµενη περίοδο σύγκρισης. Επιπλέον, για τις γνωστοποιήσεις σχετικά µε τις µη 

ενοποιούµενες δοµηµένες οικονοµικές οντότητες, η απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για 

περιόδους πριν την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12 αφαιρείται. 

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

- ∆ΠΧΑ 10, 12 και ∆ΛΠ 27 Τροποποιήσεις - Εταιρίες Επενδύσεων. 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι «εταιρίες επενδύσεων», όπως ορίζονται παρακάτω, να λογιστικοποιούν τις 

επενδύσεις σε ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες, καθώς και τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες, σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Μόνη εξαίρεση θα αποτελούν οι θυγατρικές που 

θεωρούνται ως προέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρίας επενδύσεων. Σύµφωνα µε τις 

τροποποιήσεις, µια «εταιρία επενδύσεων» είναι µια οικονοµική οντότητα που: 

(α)  λαµβάνει κεφάλαια από έναν ή περισσότερους επενδυτές µε σκοπό να προσφέρει σε αυτούς τους 

επενδυτές υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων, 

(β)  δεσµεύεται στους επενδυτές της ότι επιχειρηµατικός της σκοπός είναι η επένδυση κεφαλαίων 

αποκλειστικά για αποδόσεις που θα προέρχονται από υπεραξία κεφαλαίου, έσοδα από επενδύσεις ή 

και τα δύο, και 

(γ)  επιµετρά και αξιολογεί την απόδοση ουσιαστικά όλων των επενδύσεών της βάσει της εύλογης αξίας. 

Οι τροποποιήσεις επίσης καθορίζουν τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για τις εταιρίες επενδύσεων. 

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Νέα πρότυπα και διερµηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Εταιρεία.  

Ένα πλήθος νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών σε υπάρχοντα πρότυπα θα τεθούν σε ισχύ µετά 

το 2014, δεδοµένου ότι δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Εταιρεία δεν τα 

έχει υιοθετήσει νωρίτερα από την ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής τους. Αυτά που ενδέχεται να είναι 

σχετικά µε την Εταιρεία έχουν ως ακολούθως: 

- ∆ΛΠ 1, Τροποποίηση - Γνωστοποιήσεις (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2016, δεν έχει υιοθετηθεί από 

την ΕΕ. 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της σηµαντικότητας και της 

συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή των οικονοµικών καταστάσεων και τις 

γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

- ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38, Τροποποιήσεις- ∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης (σε ισχύ από 

την 1 Ιανουαρίου 2016, δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ). 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 

υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν 

θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε 

ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

- ∆ΛΠ 19, Τροποποίηση - Παροχές σε Εργαζοµένους (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2016). 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών 

που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού 

ποσοστού του µισθού. Η τροποποίηση επιτρέπει τις εισφορές αυτές να αφαιρούνται από το σχετικό έξοδο, στην 

χρήση που η σχετική υπηρεσία παρέχεται από τον εργαζόµενο, αντί της κατανοµής του στις περιόδους 

υπηρεσίας του υπαλλήλου.  

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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- ∆ΛΠ 27, Τροποποίηση - Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2016, δεν 

έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ.) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής θέσης 

προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατοµικές 

τους οικονοµικές καταστάσεις και επίσης αποσαφηνίζει τον ορισµό των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων. 

Συγκεκριµένα, ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που καταρτίζονται συµπληρωµατικά των 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων ή συµπληρωµατικά των οικονοµικών καταστάσεων ενός επενδυτή 

που δεν έχει επενδύσεις σε θυγατρικές αλλά έχει επενδύσεις σε συγγενείς ή κοινοπραξίες, οι οποίες επενδύσεις 

απαιτείται, βάσει του ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες, να λογιστικοποιούνται 

µε την µέθοδο της καθαρής θέσης.  

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

- ∆ΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά µέσα (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018, δεν έχει υιοθετηθεί από την 

ΕΕ). 

Τον Ιούλιο του 2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε στην τελική του 

µορφή το πρότυπο ∆ΠΧΑ 9 το οποίο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Το ∆ΠΧΑ 9 

καθορίζει τις αναθεωρηµένες απαιτήσεις αναφορικά µε την ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, αναφέρεται στην αναγνώριση της µεταβολής της εύλογης  αξίας 

του ιδίου χρέους που αποτιµάται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αντικαθιστά το υφιστάµενο µοντέλο 

το οποίο χρησιµοποιείται για την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού βάσει των 

πραγµατοποιηθέντων ζηµιών µε ένα µοντέλο που βασίζεται στις αναµενόµενες ζηµιές από πιστωτικό κίνδυνο 

και, τέλος, ενσωµατώνει αλλαγές σε ό,τι αφορά την λογιστική αντιστάθµισης κίνδυνων. 

Το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) σε προηγούµενες εκδόσεις του ∆ΠΧΑ 9 εισήγαγε 

νέες απαιτήσεις ταξινόµησης και επιµέτρησης (το 2009 και 2010) καθώς και ένα νέο λογιστικό µοντέλο 

αντιστάθµισης κίνδυνων (το 2013). Η έκδοση του Ιουλίου του 2014 αποτελεί την τελική µορφή του προτύπου, 

αντικαθιστά την προηγούµενες εκδόσεις του και σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση του έργου του Συµβουλίου 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων  για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 

Αναγνώριση και Επιµέτρηση».  

Ταξινόµηση και Επιµέτρηση 

Το ∆ΠΧΑ 9 υιοθετεί µια ενιαία προσέγγιση για την ταξινόµηση όλων των κατηγοριών των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού, σύµφωνα µε την οποία η ταξινόµηση και επιµέτρηση τους 

βασίζεται στο επιχειρησιακό µοντέλο το οποίο χρησιµοποιεί η εταιρεία για την διαχείριση των στοιχείων αυτών 

και στα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών των εν λόγω χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Το 

επιχειρησιακό µοντέλο αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση διαχειρίζεται τα  χρηµατοοικονοµικά  

στοιχεία του ενεργητικού της µε σκοπό την δηµιουργία ταµειακών ροών δια µέσου της συλλογής συµβατικών 

ταµειακών ροών ή της πώλησης στοιχείων ενεργητικού ή και τον συνδυασµό αυτών. Κατόπιν αξιολόγησης, 

κάθε χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού ταξινοµείται σε µια από τις τρεις ακόλουθες κατηγορίες: σε 

εκείνη στην οποία η επιµέτρηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος, σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται 

στην εύλογη άξια µέσω αποτελεσµάτων και σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στην εύλογη αξία µέσω 

των λοιπών αποτελεσµάτων τα οποία καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. 

Σε ό,τι αφορά στις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, ο χειρισµός που ακολουθείται στο ∆ΛΠ 39 µεταφέρεται 

στο ∆ΠΧΑ 9, ουσιαστικά αµετάβλητος. Ωστόσο, σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις του  ∆ΠΧΑ 9, µεταβολές 

στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων και αποδίδονται στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη (‘own credit risk’) θα πρέπει να 

καταχωρούνται στα λοιπά αποτελέσµατα χρήσης απευθείας στην καθαρή θέση κι όχι στα αποτελέσµατα υπό 

τον όρο ότι αυτό δεν θα είχε ως αποτέλεσµα µία ανακολουθία στην επιµέτρηση ή την αναγνώριση («λογιστική 

ασυµµετρία»).   

 

Αποµείωση των Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Ενεργητικού 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, το ίδιο µοντέλο αποµείωσης εφαρµόζεται σε όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

ενεργητικού τα οποία υπόκεινται σε λογιστική απογείωση. 
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Το νέο µοντέλο αποµείωσης εστιάζει στις µελλοντικές ζηµιές και απαιτεί την αναγνώριση των αναµενόµενων 

ζηµιών από πιστωτικό κίνδυνο, σε αντιδιαστολή µε το ∆ΛΠ 39, το οποίο απαιτούσε την αναγνώριση ζηµιών 

από πιστωτικό κίνδυνο µόνον µετά την επέλευση ενός ζηµιογόνου γεγονότος. Το ∆ΠΧΑ 9 περιλαµβάνει µία 

προσέγγιση «τριών σταδίων» η οποία βασίζεται στην µεταβολή της πιστωτικής ποιότητας των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού από την αρχική τους αναγνώριση. Ως εκ τούτου, κατά την αρχική 

εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9, για τα µη αποµειωµένα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία δεν έχει παρατηρηθεί 

σηµαντική αύξηση του πιστωτικού τους κινδύνου από την αρχική τους αναγνώριση, οι σχετικές ζηµίες από 

πιστωτικό κίνδυνο  θα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα βάσει αυτών που αναµένονται σε χρονικό ορίζοντα 

12-µηνου (’12-month expected credit losses’). Αν, ωστόσο, ο πιστωτικός κίνδυνος των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων ενεργητικού έχει αυξηθεί σηµαντικά σε σχέση µε αυτόν κατά την αρχική τους αναγνώριση , τότε 

απαιτείται ο σχηµατισµός πρόβλεψης για αναµενόµενες ζηµιές από πιστωτικό κίνδυνο για την εναποµένουσα 

διάρκεια τους (‘lifetime expected losses’).     

 

Για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία, κατά την αρχική τους αναγνώριση, είναι αποµειωµένα 

απαιτείται ο σχηµατισµός πρόβλεψης για αναµενόµενες ζηµιές από πιστωτικό κίνδυνο για την εναποµένουσα 

διάρκεια τους (‘lifetime expected losses’). 

 

Για την επιµέτρηση των αναµενόµενων ζηµιών από πιστωτικό κίνδυνο, πληροφορίες για παρελθοντικά 

γεγονότα,  τρέχουσες συνθήκες  και προβλέψεις σχετικά µε τις µελλοντικές συνθήκες θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη. 

 

Λογιστική Αντιστάθµισης 

 

Το ∆ΠΧΑ 9 εισάγει ένα αναθεωρηµένο µοντέλο λογιστικής αντιστάθµισης, το οποίο στοχεύει να 

ευθυγραµµίσει την λογιστική αντιστάθµισης µε τις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων από την διοίκηση έτσι 

ώστε αυτές να αντικατοπτρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας. Σύµφωνα µε το 

νέο µοντέλο, εφαρµόζονται νέες απαιτήσεις σχετικά µε την  αποτελεσµατικότητα της αντιστάθµισης, η διακοπή 

της λογιστικής αντιστάθµισης είναι επιτρεπτή µόνο υπό ορισµένες προϋποθέσεις και διευρύνεται, σε σχέση µε 

το ∆ΛΠ 39, ο αριθµός των στοιχείων που µπορούν να συµµετάσχουν σε µια σχέση αντιστάθµισης είτε ως µέσα 

αντιστάθµισης είτε ως αντισταθµιζόµενα στοιχεία. 

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας.. 

- ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28, Τροποποιήσεις - Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή της απαλλαγής 

από την υποχρέωση ενοποίησης (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2016, δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ). 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών 

τους από την υποχρέωση ενοποίησης.  

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας . 

- ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28, Τροποποιήσεις - Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός 

επενδυτή και µιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας (η ηµεροµηνία ισχύος θα ανακοινωθεί από το 

Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ). 

Οι τροποποιήσεις διευθετούν µία ασυνέπεια µεταξύ των διατάξεων του ∆ΠΧΑ 10 και του ∆ΛΠ 28 σχετικά µε 

την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και µιας συγγενούς εταιρείας ή 

κοινοπραξίας. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζηµιά 

µιας συναλλαγής που περιλαµβάνει µία επιχείρηση, ενώ µερικό κέρδος ή ζηµιά αναγνωρίζεται όταν η 

συναλλαγή περιλαµβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν µια επιχείρηση, ακόµα και αν αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία είναι εντός θυγατρικής. Τον Ιανουάριο του 2015, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων έλαβε την µη οριστική απόφαση να συµπεριλάβει απαραίτητες αλλαγές στο ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28 

εντός επικείµενων προτάσεων του για τροποποιήσεις προτύπων και ακολούθως ανέβαλε την ηµεροµηνία 

ισχύος των τροποποιήσεων (προγενέστερα 1 Ιανουαρίου 2016). 

Η υιοθέτηση των τροποποίησεων δεν θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

- ∆ΠΧΑ 11, Τροποποίηση - Από κοινού Συµφωνίες (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2016, δεν έχει 

υιοθετηθεί από την ΕΕ). 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά 

συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία ‘επιχείρηση’.  

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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- ∆ΠΧΑ 15, ‘Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2017, δεν έχει υιοθετηθεί 
από την ΕΕ). 

Το ∆ΠΧΑ 15 θεσπίζει ένα ενιαίο, ολοκληρωµένο υπόδειγµα αναγνώρισης εσόδων µε σκοπό την συστηµατική 

εφαρµογή του σε όλες τις συµβάσεις πελατών, προσδιορίζει τον χρόνο και το ύψος αναγνώρισης του εσόδου, 

πλην όµως, δεν επηρεάζει την αναγνώριση εσόδων  από χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα οποία υπόκεινται στο 

πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΛΠ 39. Επιπροσθέτως, το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα προγενέστερα 

πρότυπα ∆ΛΠ 18 «Έσοδα» και ∆ΛΠ 11 «Συµβάσεις Κατασκευής» µαζί µε συναφείς διερµηνείες σε ότι αφορά 

την αναγνώριση εσόδων. 

Η Εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος τις επιπτώσεις του ∆ΠΧΑ 15 στις οικονοµικές καταστάσεις, ωστόσο, η 

υιοθέτησή του δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση σε αυτές.  

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ  2010-2012  (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν σηµαντικές αλλαγές σε επτά ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο της δηµοσίευσης των 

αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Συµβουλίου ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων. Τα θέµατα που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές είναι τα ακόλουθα: 

- Ορισµός της προϋπόθεσης κατοχύρωσης στο ∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 

µετοχών» 

- Λογιστικός χειρισµός ενδεχόµενου τιµήµατος σε µια συνένωση επιχειρήσεων στο ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις 

επιχειρήσεων» 

- Συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων και συµφωνία του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού των τοµέων 

προς αναφορά µε τα στοιχεία ενεργητικού της οικονοµικής οντότητας στο ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς» 

- Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις στο ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

- Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων στο ∆ΛΠ 16 

«Ενσώµατα πάγια» 

- Βασικά διοικητικά στελέχη στο ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

- Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων στο ∆ΛΠ 38 

«Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

 

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ  2011-2013  (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2015) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν σηµαντικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο της δηµοσίευσης των 

αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Συµβουλίου ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων. Τα θέµατα που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές είναι τα ακόλουθα: 

- Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρµογής για τις κοινοπραξίες στο ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

- Εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής για τα χαρτοφυλάκια στο ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

- ∆ιευκρίνιση του συσχετισµού ανάµεσα στο ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και το ∆ΛΠ 40 

«Επενδύσεις σε ακίνητα» κατά την κατηγοριοποίηση των ακινήτων ως επενδυτικά ή ιδιοχρησιµοποιούµενα 

στο ∆ΛΠ 40, και 

- Η έννοια των «∆ΠΧΑ σε ισχύ» στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς». 

 

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012-2014 (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2016, δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

ΕΕ) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν σηµαντικές αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο της δηµοσίευσης των 

αποτελεσµάτων του κύκλου 2012-14 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Συµβουλίου ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων. Τα θέµατα που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές είναι τα ακόλουθα: 

- ∆ιευκρίνηση του ∆ΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες» πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή οµάδα στοιχείων) αναταξινοµείται 
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από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί 

αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

 

 

- Προσθήκη στο ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» συγκεκριµένων οδηγιών 

προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη 

ανάµειξη. Επιπλέον διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της 

τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από 

το ∆ΛΠ 34.  

- ∆ιευκρίνιση στο ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» ότι όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης 

για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το 

νόµισµα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

- ∆ιευκρίνιση στο ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» της έννοιας του «πληροφόρηση που 

γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο 

πρότυπο. 

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

- Ε∆∆ΠΧΑ 21, Εισφορές (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει επιβληθεί από 

τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το δεσµευτικό γεγονός βάση 

του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την 

αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία 

η οποία προκαλεί την πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της 

υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως 

αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 

 

Η υιοθέτηση της διερµηνείας δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση τους 

διαθέσιµους προς πώληση επενδυτικούς τίτλους και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και 

υποχρεώσεων (συµπεριλαµβανοµένων των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων), τα οποία επιµετρώνται 

στην εύλογη αξία. 

 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την υιοθέτηση εκτιµήσεων και 

παραδοχών, οι οποίες επηρεάζουν τα λογιστικά υπόλοιπα των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και τις 

γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων, καθώς και τα υπόλοιπα των εσόδων και εξόδων της περιόδου αναφοράς. Παρά το γεγονός ότι οι 

εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στη βέλτιστη γνώση της ∆ιοίκησης σχετικά µε τις τρέχουσες συνθήκες και 

ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν.  

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), που είναι το συναλλακτικό νόµισµα της Εταιρείας, 

εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

2.2 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

 
α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

 

Στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιµώνται στο νόµισµα του 

πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (το «λειτουργικό νόµισµα»). 

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα 

παρουσίασης της Εταιρείας.    

 

β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
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Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση τις ισοτιµίες συναλλάγµατος 

που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της εκάστοτε συναλλαγής. Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές που 

προκύπτουν από την τακτοποίηση των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα και από την µετατροπή των νοµισµατικών 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόµισµα µε βάσει την τιµή συναλλάγµατος στο τέλος της 

χρήσης, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 
2.3 Αναγνώριση εσόδων 

 
α) Παροχή υπηρεσιών 

 

Οι αµοιβές και προµήθειες της Εταιρείας αναγνωρίζονται µέσα στη χρήση που παρέχονται οι υπηρεσίες, σε 

δεδουλευµένη βάση. 

 
β) Έσοδα από τόκους 

 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως σε δεδουλευµένη βάση, 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

2.4 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 

 
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως µετά την αφαίρεση των συσσωρευµένων 

αποσβέσεων. Τα πάγια αξιολογούνται περιοδικά για αποµείωση και οποιαδήποτε ζηµία αποµείωσης 

αναγνωρίζεται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων.  

 

Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των παγίων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες αντιµετωπίζονται είτε ως αύξηση της λογιστικής αξίας των παγίων ή ως ξεχωριστά 

πάγια µόνον εάν είναι πιθανόν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους 

µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα 

όταν πραγµατοποιούνται.  

 

Η σταθερή µέθοδος απόσβεσης, σύµφωνα µε την εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής των παγίων, 

εφαρµόζεται για όλες τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις µέχρι να προκύψει η υπολειµµατική αξίας τους. Η 

εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής των παγίων έχει ως ακολούθως:  

 

 

- Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων σύµφωνα µε τη διάρκεια µίσθωσης ή της προβλεπόµενης   

                       ωφέλιµης ζωής εάν µικρότερη 

- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές             4 – 5 έτη 

- Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός             6 – 7 έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός             6 – 7 έτη 

 

2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Οι δαπάνες που σχετίζονται µε προϊόντα λογισµικού και για τα οποία η Εταιρεία έχει τον έλεγχο και αναµένει 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη για περισσότερες από µία χρήση απεικονίζεται στην γραµµή άυλα πάγια. Τα 

συγκεκριµένα  πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις, οι οποίες 

διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου η οποία υπολογίζεται 

στα 4-5 έτη. 

 

2.6 Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις 

 

Οι συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις αποτιµώνται στη τιµή κτήσης µείον τυχόν αποµειώσεις. 

 

2.7  Μισθώσεις  

 

α) Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι ο µισθωτής 
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Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις: 

Η Εταιρεία δεν συνάπτει τέτοιες µισθώσεις 

 

Λειτουργικές Μισθώσεις: 

Μισθώσεις όπου οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας ουσιωδώς αναλαµβάνονται από τον εκµισθωτή 

χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις  

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια µίσθωσης. 

 

β) Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι ο εκµισθωτής 

 

Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις:  

Η Εταιρεία δεν συνάπτει τέτοιες µισθώσεις 

 

Λειτουργικές Μισθώσεις: 

Το έσοδο από ενοίκια αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της περιόδου 

µίσθωσης. 

 

2.8  Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  

 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης  

 

δεν είναι σηµαντικό, µειωµένο µε τυχόν πρόβλεψη αποµείωσης. Η πρόβλεψη αποµείωσης για τις εµπορικές 

απαιτήσεις δηµιουργείται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει 

όλα τα ποσά των απαιτήσεων µε βάση τους συµβατικούς όρους.  

 

Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων 

µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφληµένη µε το πραγµατικό επιτόκιο, και καταχωρείται ως έξοδο στα 

αποτελέσµατα της χρήσης. 

 

2.9   Φορολογία 

 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται πάνω στη βάση των φορολογικών νόµων που θεσπίζονται ή 

ουσιωδώς θεσπίζονται  την ηµέρα του ισολογισµού. Η διοίκηση περιοδικά αξιολογεί τα σηµεία εκείνα στις 

φορολογικές δηλώσεις που σχετίζονται µε καταστάσεις στις οποίες οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις 

υπόκεινται σε διαφορετική ερµηνεία και σχηµατίζει προβλέψεις όπου απαιτείται πάνω στη βάση των ποσών 

που αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

 

Αναβαλλόµενος φόρος ορίζεται ο φόρος ο οποίος αναµένεται να είναι πληρωτέος ή ανακτήσιµος για διαφορές 

µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων σε επίπεδο οικονοµικών 

καταστάσεων και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που έχουν χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό του 

φορολογητέου κέρδους, και λογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υπολογισµού µε βάσει τον ισολογισµό.  

 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου 

ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή άλλη εκτός της επιχειρηµατικής συνένωσης και τη στιγµή της 

συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό, ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανόν να υπάρξουν µελλοντικά φορολογητέα 

κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιµοποιηθούν οι προσωρινές διαφορές. 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος καθορίζεται χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές που είχαν 

τεθεί σε ισχύ ή είχαν ουσιωδώς τεθεί σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται να είναι σε  

ισχύ την περίοδο που οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα καταστούν απαιτητές και οι υποχρεώσεις 

πληρωτέες. 
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Η αναβαλλόµενη φορολογία χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός εάν αφορά 

στοιχεία που χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια οπότε και η αναβαλλόµενη φορολογία 

λογιστικοποιείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

 

2.10 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται κατά το ποσό που η 

λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του.   

 

∆εν υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή, ούτε υπήρχαν ενδείξεις πως κάποιο 

περιουσιακό στοιχείο υποκείµενο σε απόσβεση έχει αποµειωθεί κατά την διάρκεια της περιόδου που αφορούν 

οι συγκεκριµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

 

2.11 Παροχές στο προσωπικό 

 
α) Παροχές σε χρήµα και είδος 

 

Οι παροχές προσωπικού σε χρήµα και είδος όπως έξοδα κίνησης, εστίασης προσωπικού και κινητής 

τηλεφωνίας καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται πεπραγµένες. 

 

β) Πρόγραµµα συνταξιοδότησης προσωπικού 

 

 Η Εταιρεία συµµετέχει σε προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων εισφορών σύµφωνα µε τα οποία 

καταβάλει εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία. Η Εταιρεία δεν έχει άλλες υποχρεώσεις για πληρωµές πέραν των 

εισφορών που καταβάλει. Οι συγκεκριµένες εισφορές αναγνωρίζονται ως παροχές προς το προσωπικό κατά την 

περίοδο που αφορούν. 

 

γ) Αποζηµιώσεις αποχώρησης προσωπικού 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία, η Εταιρεία σχηµατίζει υποχρέωση αποζηµίωσης προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία για υπαλλήλους που δικαιούνται εφάπαξ αποζηµίωση, όταν αυτοί παραµένουν 

στη υπηρεσία µέχρι τη συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης. Η αποζηµίωση αυτή υπολογίζεται βάσει των ετών 

υπηρεσίας και των απολαβών τω υπαλλήλων κατά την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης. Το ποσό της υποχρέωσης 

σχηµατίζεται βάσει αναλογιστικής µελέτης, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προβλεπόµενης πιστωτικής 

µονάδας. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το κόστος για αποζηµίωση εξόδου από την υπηρεσία αναγνωρίζεται 

στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια των χρόνων υπηρεσίας των υπαλλήλων, σύµφωνα µε 

αναλογιστικές αποτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο.  

Η υποχρέωση της αποζηµίωσης εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζεται ως παρούσα αξία τω αναµενόµενων 

µελλοντικών ταµειακών εκροών, χρησιµοποιώντας επιτόκια Ευρωπαϊκών εταιρικών οµολόγων υψηλής 

πιστωτικής διαβάθµισης. Σε χώρες όπου το βάθος αγοράς για τέτοια οµόλογα είναι ανεπαρκές, 

χρησιµοποιούνται οι αποδόσεις κυβερνητικών οµολόγων στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Το νόµισµα και οι 

όροι έξης των οµολόγων που χρησιµοποιούνται είναι σύµφωνα µε το νόµισµα και την εκτιµώµενη διάρκεια της 

υποχρέωσης αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που 

προκύπτουν από τον υπολογισµό της αποζηµίωσης αποχώρησης για την Εταιρεία αναγνωρίζονται απευθείας 

στα λοιπά αποτελέσµατα χρήσης την περίοδο που προκύπτουν και δεν µεταφέρονται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες περιόδους. 

Το κόστος παρελθούσας προϋπηρεσίας και το έξοδο τόκου αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων. Για τον υπολογισµό της υποχρέωσης αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία,  η Εταιρεία επιπλέον λάµβάνει υπόψη πιθανές αποχωρήσεις προσωπικού προ της κανονικής 

συνταξιοδότησης βάσει των όρων προηγουµένων προγραµµάτων εθελουσίας εξόδου. 

Οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση υου εργαζοµένου τερµατίζεται από 

την εταιρεία πρίν από την κανονική ηµεροµηνία συνταξιοδότησης, ή όταν ένας εργαζόµενος δέχεται προσφορά 

παροχών σε αντάλαγµα για τον οικειοθελή τερµατισµό της απασχόλησής του. Η Εταιρεία αναγνωρίζει παροχές 

εξόδου από τη υπηρεσία το συντοµότερο µεταξύ των παρακάτω ηµεροµηνιών : (α) όταν η Εταιρεία δεν έχει την 

δυνατότητα να αποσύρει πλέον την προσφορά αυτών των παροχών και (β) όταν η Εταιρεία αναγνωρίζει το 
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κόστος µιας αναδιάρθρωσης και περιλαµβάνει την πληρωµή των παροχών εξόδου από την υπηρεσία. Σε 

περίπτωση που µια προσφορά γίνεται για να ενθαρρύνει την οικειοθελή αποχώρηση, οι παροχές εξόδου από 

την υπηρεσία επιµετρώνται βάσει του αριθµού των εργαζοµένων που αναµένεται να αποδεχθούν την 

προσφορά.  Παροχές που καθίστανται καταβλητέες σε περισσότερο από 12 µήνες από το τέλος της περιόδου 

αναφοράς προεξοφλούνται σε παρούσα αξία. 

 

δ) Προγράµµατα για συµµετοχή στα κέρδη και επιδόµατα 

 

Η ∆ιοίκηση ανταµείβει µε µετρητά, κατά βούληση, υπαλλήλους µε υψηλή απόδοση. Παροχές σε µετρητά µέσω 

της µισθοδοσίας αναγνωρίζονται ως δεδουλευµένα έξοδα προσωπικού. Τυχόν διανοµή κερδών στους 

υπαλλήλους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως έξοδο προσωπικού στη χρήση που εγκρίνεται από τους µετόχους 

της Εταιρείας. 

 

2.12 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 
Τα συνδεόµενα µέρη περιλαµβάνουν τη µητρική, συγγενείς εταιρίες της Εταιρείας, τους συµβούλους, τα στενά 

οικογενειακά τους πρόσωπα, εταιρείες που κατέχονται ή ελέγχονται από αυτούς και εταιρείες στις οποίες 

µπορούν να ασκήσουν σηµαντική επιρροή επί της χρηµατοοικονοµικής και λειτουργικής πολιτικής τους. Οι 

συναλλαγές παρόµοιας φύσης παρουσιάζονται σε συνολική βάση. Όλες οι τραπεζικές συναλλαγές που 

διενεργούνται µε συνδεόµενα µέρη, είναι µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών. 

 

2.13 Προβλέψεις 
 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µ ία παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη), ως 

αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισµό της  

δέσµευσης και το ποσό αυτής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Σε περίπτωση που καταστεί πραγµατικά βέβαιο, 

ότι µ ία εισροή οικονοµ ικών ωφελειών θα προκύψει, το περιουσιακό στοιχείο και το σχετικό έσοδο 

καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου στην οποία η µεταβολή συµβαίνει. Οι προβλέψεις 

επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων 

για τον διακανονισµό της δέσµευσης, οι προβλέψεις αναλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για 

το σκοπό για τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. ∆εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµ ίες. Οι 

ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται. 

 

2.14 Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Οι κοινές µετοχές της Εταιρείας περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου 

παρουσιάζονται, καθαρά από φόρους, αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια ως µείωση του προϊόντος έκδοσης.  

 

2.15 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις όψεως σε τράπεζες. 

 

2.16 ∆ανεισµός 

 

Οι υποχρεώσεις λόγω δανεισµού καταχωρούνται αρχικά στην τρέχουσα αξία τους, η οποία προσδιορίζεται από 

τα εισρεόµενα συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων έκδοσης. Μεταγενέστερα οι υποχρεώσεις λόγω δανεισµού 

απεικονίζονται στο αναπόσβεστο ποσό µε τη χρησιµοποίηση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Οι 

δανειακές υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες. 

 
2.17 ∆ιανοµή Μερισµάτων 

 

Η διανοµή µερισµάτων κοινών µετοχών αναγνωρίζεται αφαιρετικά στα  ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, µέσα στη  

χρήση που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
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2.19 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων  

 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται 

στον ισολογισµό, µόνο όταν υπάρχει νοµικό δικαίωµα συµψηφισµού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και 

παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει ο διακανονισµός σε καθαρή βάση ή η ρευστοποίηση του περιουσιακού 

στοιχείου και ο διακανονισµός της υποχρέωσης να πραγµατοποιηθούν ταυτόχρονα.  

 

2.20 Συγκριτικά στοιχεία 

 

Όπου απαιτείται έχουν προσαρµοστεί τα συγκριτικά στοιχεία προκειµένου να συµφωνούν µε την παρουσίαση 

των οικονοµικών καταστάσεων του τρέχοντος έτους. 

 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους. Η γενική 

πολιτική διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας αποσκοπεί στο να ελαχιστοποιεί πιθανές αρνητικές επιπτώσεις 

στην χρηµατοοικονοµική επίδοση, χρηµατοοικονοµική κατάσταση και ταµειακή ροή της Εταιρείας. 

 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η Εταιρεία έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου όσον αφορά τις ταµειακές συναλλαγές και τα 

έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, αφού τα έσοδα προέρχονται κατά βάση από τη µητρική Εταιρεία (σηµείωση 

25 για συνδεδεµένα µέρη). Ωστόσο, δεν αναµένονται σηµαντικές ζηµιές. 

 

Λόγω της σχέσης µε τη µητρική εταιρεία, η FPS έχει πιστωτικό όριο. Το ανοιχτό υπόλοιπο εξαρτάται από τον 

όγκο συναλλαγών και στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 είναι λιγότερο των 3 µηνών. Η Εταιρεία δεν αναµένεται να έχει 

ζηµιές.  

 

β) Κίνδυνος αγοράς 

 

(i) Κίνδυνος επιτοκίου 

 

Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση και οι ταµειακές ροές της Εταιρείας εκτίθενται σε κίνδυνο από τις επιδράσεις 

των διακυµάνσεων στα ισχύοντα επιτόκια αγοράς. Ο κίνδυνος επιτοκίου σε ταµειακές ροές είναι ο κίνδυνος οι 

µελλοντικές ροές µετρητών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου να διακυµανθούν λόγω των αλλαγών στα επιτόκια 

της αγοράς. Ο κίνδυνος επιτοκίου εύλογης αξίας είναι ο κίνδυνος η αξία ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου να 

διακυµανθεί λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ως αποτέλεσµα τέτοιων αλλαγών τα περιθώρια  

 

επιτοκίου µπορεί να αυξηθούν, αλλά µπορεί και να µειωθούν ή να δηµιουργήσουν ζηµίες όταν παρουσιαστούν 

µη αναµενόµενες αλλαγές.  

 

Τα έσοδα της Εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταµειακές ροές είναι σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητες από τις 

διακυµάνσεις επιτοκίου στην αγορά, διότι η Εταιρεία δεν διαθέτει σηµαντικά έντοκα περιουσιακά στοιχεία 

Ενεργητικού.  

 

Η έκθεση σε κινδύνους οι οποίοι οφείλονται σε διακύµανση επιτοκίων επί των δανειακών υποχρεώσεων, 

περιορίζεται ως κίνδυνος ταµειακών ροών από µεταβολές στα κυµαινόµενα επιτόκια. 

 

Η Εταιρεία συντηρεί γραµµή πίστωσης µε την Τράπεζα µε κυµαινόµενο επιτόκιο που οι συµβατικές 

ηµεροµηνίες αλλαγής του γίνεται σε λιγότερο από έξι (6) µήνες. 

 

Οι αναλύσεις ευαισθησίας βασίζονται σε αλλαγή µιας µεταβλητής κρατώντας τις υπόλοιπες µεταβλητές 

σταθερές. Στην πραγµατικότητα κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό να συµβεί και αλλαγές στις µεταβλητές µπορεί να 

σχετίζονται µε αλλαγή του επιτοκίου και αλλαγή των τιµών αγοράς. 
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Στα αποτελέσµατα της χρήσης 2014, µια αύξηση 1% στο επιτόκιο θα προκαλούσε επιπλέον ζηµιά στο 

αποτέλεσµα µετά από φόρους κατά € 1.323,44 ενώ µια µείωση 1% στο επιτόκιο θα προκαλούσε βελτίωση στο 

αποτέλεσµα µετά από φόρους κατά €1.318,40 

 

 

 

 

(ii) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

 

Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση και οι ταµειακές ροές της Εταιρείας δεν εκτίθεται σε σηµαντικό κίνδυνο από 

την επίδραση των διακυµάνσεων στην αγορά συναλλάγµατος, για το λόγο ότι λειτουργεί σε ένα και µόνο 

οικονοµικό περιβάλλον (Ελλάδα) και δεν είναι εκτεθειµένη σε κινδύνους από ξένο νόµισµα. 

 

(iii) Κίνδυνος τιµών 

 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή της αξίας χρεογράφων και λοιπών κινητών αξιών µιας 

και δεν έχει ανάλογες επενδύσεις. 

 

γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταµειακά υπόλοιπα και δυνατότητα 

άντλησης κεφαλαίων µέσω ενός επαρκούς ύψους δεσµευµένων πιστωτικών διευκολύνσεων.  

 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τη ρευστότητα σε συνεχή βάση. Ο κίνδυνος ρευστότητας µειώνεται 

από την ύπαρξη επαρκών ταµειακών διαθεσίµων και από τη διαθεσιµότητα πιστώσεων από τη µητρική. 

 

Συµβατικές λήξεις των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 
 

31 ∆εκεµβρίου 2014
Μικρότερη 

του 1 µήνα
1-3 µήνες

3 µήνες 

µέχρι 1 έτος

Μικτή 

Ονοµαστική 

εισροή/(εκροή)

Υποχρεώσεις

∆άνεια από Τράπεζες - 130.000 - 130.000

Τόκοι δανείων πληρωτέοι 3.528 - - 3.528

Προβλέψεις 141.244 - 682.475 823.719

Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις - 1.045.551 - 1.045.551

144.772 1.175.551 682.475 2.002.798

31 ∆εκεµβρίου 2013
Μικρότερη 

του 1 µήνα
1-3 µήνες

3 µήνες 

µέχρι 1 έτος

Μικτή 

Ονοµαστική 

εισροή/(εκροή)

Υποχρεώσεις

∆άνεια από Τράπεζες - 130.000 - 130.000

Τόκοι δανείων πληρωτέοι 14.021 - - 14.021

Προβλέψεις 27.719 - - 27.719

Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις - 1.527.353 - 1.527.353

41.740 1.657.354 - 1.699.094
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δ) ∆ιαχείριση Κεφαλαιακού Κινδύνου 

 

Ο στόχος της Εταιρείας στη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την συνέχιση της επιχειρησιακής 

δραστηριότητας  της, σκοπεύοντας στην απόδοση κερδών στους µετόχους και στη διατήρηση βέλτιστης 

κεφαλαιακής δοµής για τη µείωση του κόστους κεφαλαίου.   

 

 

31 ∆εκεµβρίου

2014 2013

∆άνεια 133.528 144.021

Μείον: ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (1.149.796) (666.335)

(1.016.268) (522.313)

Καθαρή Θέση 3.820.287 4.151.377

Συνολικό κεφάλαιο 2.804.019 3.629.064

 Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατά την 31/12/2014 έχουν καταστεί οριακά (49.77%) µικρότερα του µισού 

του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 47 του Ν.2190/1920. 

 

3.2 Εύλογες αξίες 

  

H εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαχθεί ή µ ια 

υποχρέωση να εξοφληθεί, µεταξύ ενηµερωµένων και πρόθυµων µερών σε µ ια συναλλαγή καθαρά εµπορικής 

βάσης. Η τιµή αγοράς, όπου υπάρχει µ ια ενεργή αγορά (όπως ένα αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο), είναι η 

καλύτερη ένδειξη της εύλογης αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου.  Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν 

ενδεικτικές τιµές αγοράς, η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων 

υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την παρούσα αξία ή άλλες µεθόδους αποτίµησης όπου όλες οι σηµαντικές 

µεταβλητές είναι παρατηρήσιµες στην αγορά. Οι αξίες που προκύπτουν χρησιµοποιώντας αυτές τις µεθόδους, 

επηρεάζονται σηµαντικά από τις παραδοχές σε σχέση µε τα ποσά και τη χρονική στιγµή των µελλοντικών 

ταµειακών ροών και των συντελεστών προεξόφλησης που χρησιµοποιήθηκαν.  

                                                                                         

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία κατηγοριοποιούνται στο τέλος κάθε 

χρήσης σε ένα από τα τρία επίπεδα ιεραρχίας εύλογης αξίας ανάλογα µε το αν η αποτίµησή τους βασίζεται σε 

παρατηρήσιµα ή µη παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς.                                                                                                 

 

Επίπεδο 1 - Χρηµατιστηριακές τιµές σε ενεργές αγορές για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε ίδια 

χαρακτηριστικά. Οι τιµές αυτές πρέπει να είναι άµεσα και σε τακτά χρονικά διαστήµατα διαθέσιµες από κάποιο 

χρηµατιστήριο ή ενεργό δείκτη/αγορά και να αντιπροσωπεύουν πραγµατικές και συχνές συναλλαγές σε καθαρά 

εµπορική βάση.  

 

Επίπεδο 2 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης που όλα τα 

σηµαντικότερα δεδοµένα προέρχονται από παρατηρήσιµες τιµές.                                                                                           

         

Επίπεδο 3 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης µε σηµαντικά 

δεδοµένα προερχόµενα από µη παρατηρήσιµες τιµές.                         

                                                                          

Η Εταιρία δεν έχει σηµαντική έκθεση σε διακυµάνσεις στην εύλογη αξία και η λογιστική αξία των 

χρηµατοοικονοµ ικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού είναι ουσιαστικά ισοδύναµη µε τις εύλογες τους 

αξίες, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.          

 

4. Σηµαντικές  λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 
 

Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους 

παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, 

αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. 
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Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, η ∆ιοίκηση προβαίνει σε εκτιµήσεις και 

παραδοχές που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια του επόµενου οικονοµικού έτους. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που 

ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων στην επόµενη οικονοµική περίοδο έχουν ως εξής: 

 

 

 

4.1  Φόρος εισοδήµατος 

 

Η Εταιρεία κάνει εκτιµήσεις για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης φόρου εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλοί 

υπολογισµοί κατά τη διάρκεια της κανονικής ροής των εργασιών, για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός 

φόρου είναι αβέβαιος.   

 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται µε τον φορολογικό συντελεστή που αναµένεται να ισχύσει κατά τον 

χρόνο διακανονισµού των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. 

 

Το έξοδο της χρήσης περιλαµβάνει τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο αναβαλλόµενος φόρος 

υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών µεταξύ των αναγνωρισµένων λογιστικών αξιών και της 

φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται 

βάσει του τρόπου µε τον οποίο αναµένει η Εταιρεία να ανακτήσει ή να διακανονίσει την λογιστική αξία των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, χρησιµοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή που θα είναι σε ισχύ 

την εκτιµώµενη ηµεροµηνία διακανονισµού των παραπάνω στοιχείων. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν προεξοφλούνται και εµφανίζονται στον 

ισολογισµό ως µακροπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται επί των προσωρινών εκπεστέων διαφορών, στην έκταση 

που αναµένεται ότι θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου θα χρησιµοποιηθούν οι 

προσωρινές διαφορές.  

 

5. Πωλήσεις 

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

∆ιαχείριση Απαιτήσεων 10.221.573 11.789.898

Λοιπές - 41.207

10.221.573 11.831.105

 

6. Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 

 

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

Έσοδα ενοικίων 10.141 5.535

Προµήθειες Ασφαλιστικών προϊόντων 303.714 895.913

Λοιπά 325.625 87.820
639.480 989.268
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7. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 
1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

Μισθοί, ηµεροµίσθια και επιδόµατα προσωπικού 5.977.238 7.007.222

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 1.551.680 1.815.213

Έξοδα αποσπασµένου προσωπικού 506.517 16.479

Κόστος συνταξιοδότησης - πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών 132.856 181.865

Λοιπές δαπάνες προσωπικού 550.996 1.018.048

Μη ληφθείσες άδειες 113.525 27.105

8.832.811 10.065.932

 
Ο µέσος αριθµός εργαζοµένων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 ήταν 268 (2013: 285). 

 

 

 

8. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

 

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

Ενοίκια για λετουργικές µισθώσεις 588.603 631.562

Αποσβέσεις 93.328 62.835

Έξοδα προβολής και διαφήµισης 407 739

Επισκευές - συντηρήσεις 108.407 141.202

∆ΕΚΟ 251.627 221.777

Ταχυδροµικά 7 6.355

∆ιαγραφές παγίων (σηµ. 12 & 13) - 103

Προβλέψεις επίδικων υποθέσεων 640.316 27.220

Λοιπά 428.211 496.716

2.110.905 1.588.508

 
 

 

9. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα / έσοδα (καθαρά) 

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 7.613 7.703

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (7.395) (43.177)

218 (35.474)  
 

 

 

10. Φόρος Εισοδήµατος 

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

Φόρος  χρήσης - -

Αναβαλλόµενος φόρος (σηµ. 12) (193.081) (607.023)

Σύνολο (193.081) (607.023)

 
 

Ο συντελεστής φορολογίας για το 2014 είναι 26% (2013: 26%). Η συµφωνία του φόρου  εισοδήµατος  για  τα  

κέρδη  πριν τους φόρους µε βάση τους ισχύοντες συντελεστές και του εξόδου από φόρους έχει ως εξής: 
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1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

Κέρδη προ φόρων (82.446) 1.130.459

Φόρος εισοδήµατος µε βάση τους ισχύοντες 

φορολογικούς συντελεστές
21.436 (293.919)

Επίδραση λόγω αλλαγής φορολογικού 

συντελεστή
- 148.991

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν 

εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
(171.676) 439.707

Aναβαλλόµενος Φόρος που αναγνωρίζεται στα 

λοιπά συνολικά εισοδήµατα
(19.522) (15.858)

Επίδραση διαφοράς φορολογικών ζηµιών που 

δεν αναµένεται να ανακτηθούν
(23.318) (885.944)

Φόροι (193.081) (607.023)

 
 
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης 

 

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης 

που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά,  υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο 

Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από 

φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή  ελεγκτικό γραφείο  που ελέγχει τις 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή 

ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος 

Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο µέχρι τη 

δέκατη µέρα του έβδοµου µήνα µετά το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα 

επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του 

Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από 

την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών. 

 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

 

Η εταιρία έχει ελεγχθεί για όλες τις οικονοµικές χρήσεις  από το 2000 µέχρι και το 2010 όπου ο έλεγχος είχε 

πραγµατοποιηθεί από ∆.Ε.Κ. Αθηνών. 

 

Για τις χρήσεις 2011-2013 διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. και 

εξεδόθησαν Εκθέσεις Φορολογικής Συµµόρφωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 και την Υπ. 

Αριθ. ΠΟΛ. 1159/26-07-2011. Σύµφωνα µε την απόφαση 1236/2013 του Υπουργείου Οικονοµικών, η 

οικονοµική χρήση 2011 θεωρήθηκε οριστική την 30 Απριλίου 2014.  Για την χρήση 2014,  ο φορολογικός 

έλεγχος ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 

προβλέπεται να χορηγηθεί µετά την δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2014. 

 

 Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν 

σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών, που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται ήδη στις 

οικονοµικές καταστάσεις.  
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11. Αναβαλλόµενη φορολογία  

 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται για όλες τις προσωρινές διαφορές µε βάση τη µέθοδο της 

πλήρους υποχρέωσης και µε φορολογικό συντελεστή 26%. Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενης 

φορολογίας έχει ως εξής: 

 

Πρόβλεψη 

Αποζηµίωσης 

Προσωπικού

Αποµείωση 

Επενδύσεων

Προβλέψεις από 

κατάπτωση 

εγγυήσεων 

δανείων

Πρόβλεψη µη 

ληφθείσων 

αδειών

Ζηµιές 

χρήσεων
Σύνολο

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2013 21.539 298.998 172.178 - 620.575 1.113.290

Κίνηση περιόδου 20.366 (298.998) (172.178) - (140.355) (591.165)

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2013 41.905 - - - 480.220 522.125

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2014 41.905 - - - 480.220 522.125

Κίνηση περιόδου 26.058 - - 36.724 (236.340) (173.558)

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2014 67.963 - - 36.724 243.880 348.567

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις προέρχονται από τις συσσωρευµένες εκπιπτόµενες φορολογικές 

ζηµιές προηγούµενων χρήσεων, από πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού και από πρόβλεψη µη ληφθείσων 

αδειών.  Οι ζηµιές αυτές θα συµψηφιστούν µέσα στο χρονικό διάστηµα των 5 ετών. Ζηµιές περίπου € 89.685 

είναι αβέβαιο ότι θα ανακτηθούν, για τις οποίες δεν υπολογίστηκε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση στο 

2014.  
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12. Ενσώµατα πάγια στοιχεία 

 
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία για το έτος έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 είχαν ως εξής: 

 

Κτίρια -

Τεχνικά 

Έργα

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισµός

Σύνολο

ΚΟΣΤΟΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 413.391 436.591 849.982

Προσθήκες 21.992 73.324 95.315

Πωλήσεις - (27.691) (27.691)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013 435.383 482.224 917.607

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 193.668 403.074 596.742

Αποσβέσεις περιόδου 34.466 16.709 51.175

Πωλήσεις - (27.123) (27.123)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013 228.134 392.660 620.794

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 207.249 89.564 296.813

ΚΟΣΤΟΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 435.383 482.224 917.607

Προσθήκες - 3.120 3.120

Πωλήσεις - (6.088) (6.088)

∆ιαγραφές - - -

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 435.383 479.255 914.638

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 228.134 392.660 620.794

Αποσβέσεις περιόδου 34.953 16.541 51.494

Πωλήσεις - (6.031) (6.031)

∆ιαγραφές - - -

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 263.087 403.170 666.257

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 172.296 76.085 248.381
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13. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία για το έτος έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 είχαν ως εξής: 

Λογισµικά 

προγράµµατα

ΚΟΣΤΟΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 877.716

Προσθήκες 103.654

Πωλήσεις (83.478)

∆ιαγραφές (269.641)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013 628.251

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 877.352

Αποσβέσεις περιόδου 11.661

Πωλήσεις (83.478)

∆ιαγραφές (269.641)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013 535.894

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 92.357

ΚΟΣΤΟΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 628.248

Προσθήκες 137.147

Πωλήσεις (110)

∆ιαγραφές -

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 765.286

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 535.891

Αποσβέσεις περιόδου 41.834

Πωλήσεις -

∆ιαγραφές -

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 577.725

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 187.561

 
 

14. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

31 ∆εκεµβρίου

2014 2013

Eγγυήσεις ενοικίων 86.143 103.317

Eγγυήσεις αυτοκινήτων 14.506 21.449

100.649 124.767  
 

 

Οι δοσµένες εγγυήσεις αφορούν εγγυήσεις δοθείσες για τα ενοίκια γραφείων και εγγυήσεις για τη µίσθωση 

µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιούν υπάλληλοι της. 
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15. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
 

Από τον ∆εκέµβριο ’12, η Εταιρία κατέχει κατά 100% τις µετοχές της θυγατρικής Εταιρίας «Eurobank 

Υπηρεσίες Ενηµέρωσης Οφειλετών Ανώνυµη Εταιρεία» (ERS AE), έχοντας καταβάλλει δυο εκατοµµύρια 

τετρακόσιες µια χιλιάδες και οκτακόσια σαράντα ένα ευρώ (€2.401.841). ∆εν πραγµατοποιείται ενοποίηση 

αποτελεσµάτων από τη στιγµή που και οι 2 Εταιρίες (FPS AE & ERS AE) ενοποιούνται σε επίπεδο οµίλου 

Eurobank Ergasias, όπως φαίνεται και στο site www.eurobank.gr.  

 

 

16. Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

 
31 ∆εκεµβρίου

2014 2013

Απαιτήσεις από συµβάσεις πελατών 1.425.989 1.234.207

Ελληνικό δηµόσιο 2.166 1.947

∆άνεια προσωπικού 154.447 208.076

Λοιπές απαιτήσεις 65.087 463.178
1.647.689 1.907.408

 
 
17. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
Η Εταιρεία διατηρεί καταθετικούς λογαριασµούς στην Eurobank Ergasias. Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 

καταθέσεις έχουν µέση λήξη µικρότερη των 30 ηµερών. 

 

31 ∆εκεµβρίου

2014 2013

Ταµείο 965 1.113

Καταθέσεις όψεως 1.148.831 665.222

1.149.796 666.335

Μείον: Τραπεζικά ∆άνεια (133.528) (144.021)

Ταµείο & Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 1.016.268 522.313  
 

 

 

18. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την Εταιρεία 

 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισµό την 31 ∆εκεµβρίου 2014 βάσει της αναλογιστικής µελέτης 

έχουν προσδιορισθεί ως εξής: 

 

31 ∆εκεµβρίου

2014 2013

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 161.174 107.696

Παροχές που καταβλήθηκαν (31.483) (810.374)

(Πίστωση)/ Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 56.621 802.860

Αναγνώριση αναλογιστικής (κέρδους)/ ζηµιάς σε λοιπά συνολικά έσοδα 75.086 60.992

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 261.398 161.174
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:  

  

2014 2013

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,57% 3,75%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 0,5% έως 2,5% 0% έως 2,5%

Πληθωρισµός 2,00% 2,00%

  

 

  

19. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

31 ∆εκεµβρίου

2014 2013

Προµηθευτές 185.520 108.355

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι-τέλη 582.447 725.120

Λοιπές υποχρεώσεις & δεδουλευµένα έξοδα 100.952 116.539

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη (σηµείωση 25) 176.634 508.583
1.045.551 1.458.597

 
 

20. ∆άνεια 
 

Η Εταιρεία έχει λάβει δάνειο ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασµό κυµαινόµενου επιτοκίου από την Eurobank 

Ergasias. Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις διακυµάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα 

οποία επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική της θέση και τις ταµειακές ροές. Το κόστος δανεισµού δύναται να 

αυξάνεται ή να µειώνεται ως αποτέλεσµα τέτοιων διακυµάνσεων.  

 

Η Εταιρεία καταβάλει τόκο κάθε εξάµηνο και ειδικότερα την πρώτη Ιουλίου και πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους, 

µε µέσο επιτόκιο 5,68% για τη χρήση 2014 (2013: 5.50%), όπως ορίζεται από την Τράπεζα.  

 

Η εύλογη αξία του αλληλόχρεου λογαριασµού είναι περίπου ίση µε τη λογιστική αξία του.  

 

 

31 ∆εκεµβρίου

2014 2013

Βραχυπρόθεσµα

Τραπεζικά ∆άνεια 130.000 130.000

∆εδουλευµένοι τόκοι 3.528 14.021
133.528 144.021

 
 

 

21. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Αριθµός 

µετοχών

Ονοµαστική 

Αξία

Συνολική Αξία 

µετοχών

Τιµή 

∆ιάθεσης

Σύνολο υπέρ 

το Άρτιον

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2013 2.620.000 2,93 7.676.600 10,00 11.260.432

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2014 2.620.000 2,93 7.676.600 10,00 11.260.432

 

Το σύνολο των εγκεκριµένων µετοχών έχει πλήρως εκδοθεί και το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου έχει 

πλήρως καταβληθεί. 
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22. Αποθεµατικά 

Τακτικό 

αποθεµατικό

Αφορολόγητα 

αποθεµατικά

Λοιπά 

αποθεµατικά
Σύνολο

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2013 438.811 29.239 160.994 629.043

Αναλογιστικά Κέρδη/ (Ζηµίες) - - (45.134) (45.134)

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2013 438.811 29.239 115.860 583.909

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2014 438.811 29.239 115.860 583.909

Αναλογιστικά Κέρδη/ (Ζηµίες) - - (55.564) (55.564)

Συµψηφισµός Αφορολόγητων αποθεµατικών - (29.239) - (29.239)

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2014 438.811 - 60.296 499.107

 
 

Το τακτικό αποθεµατικό σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας (Ν. 2190/20, άρθρα 

44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 5% των ετήσιων καθαρών (µετά φόρων) κερδών µπορεί 

να µεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεµατικό µέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου.  

 

Επίσης εντός του 2015 έγινε συµψηφισµός των ζηµιών µε το αποθεµατικό εφάπαξ καταβολής φόρου ποσό 

€14.601 και το αφορολόγητο αποθεµατικό από πιστωτικούς τόκους των ετών 2000 και 2001 ποσό € 14.638. 

 

23. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις 
 

Η Εταιρία έχει δικαστικές υποθέσεις σε εξέλιξη. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, στηριζόµενη και στις γνωµατεύσεις 

των Νοµικών της Συµβούλων, έχει προχωρήσει σε σχηµατισµό σχετικών προβλέψεων. 

Η Εταιρεία δεν αναµένει περαιτέρω µελλοντικές υποχρεώσεις πέραν των αναγνωρισµένων προβλέψεων . 

  

Εάν κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014 καταγγέλλαµε τις συµβάσεις για τη µίσθωση κτιρίων και τις συµβάσεις για 

ενοικίαση αυτοκινήτων, τότε θα είχαµε τις ακόλουθες επιβαρύνσεις:  

 

 

31 ∆εκεµβρίου 2014 31 ∆εκεµβρίου 2013

Κτίρια Αυτοκίνητα

Λοιπός 

Εξοπλισµός Κτίρια Αυτοκίνητα

Λοιπός 

Εξοπλισµός

                                               1 χρόνο 162.760 22.259 25.150 171.324 30.954 26.995

                                               2-5 χρόνια - - - - - -

                                               Μετά από 5 χρόνια - - - - - -
162.760 22.259 25.150 171.324 30.954 26.995

 
 

Ως αποζηµίωση για λύση µισθωτηρίων συµβολαίων υπολογίζονται τα 4 µισθώµατα.  
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24. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 
Συνδεόµενα µέρη 

 

H µητρική της Εταιρείας είναι η Τράπεζα  Eurobank Ergasias Α.Ε. (που εδρεύει στην Αθήνα και είναι 
εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών), η οποία κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.  

 

Ως συνέπεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE από 

το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) και την εισαγωγή των νέων µετοχών της 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, στις 19 Ιουνίου 2013 το Ε.Τ.Χ.Σ. απέκτησε 3.789.317.358 κοινές µετοχές µε 

δικαίωµα ψήφου, εκδοθείσες από την Eurobank Ergasias Α.Ε., που αντιπροσωπεύουν το 98,56% των κοινών 

µετοχών µε δικαίωµα ψήφου. Μετά την έκδοση 205.804.664 νέων κοινών µετοχών τον Ιούλιο, όπως 

αποφασίσθηκε κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 27 Ιουνίου 2013, το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου 

που κατέχει το Ε.Τ.Χ.Σ στην Eurobank µειώθηκε σε 93,55% . Μετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που 

εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26 Αυγούστου 2013, το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου 

του Ε.Τ.Χ.Σ. αυξήθηκε σε 95,23%. 

 

Την 6η Μαρτίου 2014, η ΤτΕ, σε συνέχεια της εκτίµησης των κεφαλαιακών αναγκών της Eurobank,  

ενηµέρωσε την Τράπεζα ότι τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια της (Core Tier I) θα πρέπει να αυξηθούν κατά 

€2.945 εκ.. Στις 24 Μαρτίου 2014, η Τράπεζα µε σχετική επιστολή της υπέβαλλε στην ΤτΕ το σχέδιο 

κεφαλαιακής ενίσχυσής της σύµφωνα µε το οποίο: α) αναθεώρησε τις ενέργειες σχηµατισµού κεφαλαίου µε 

επιπλέον θετική επίδραση στα εποπτικά της κεφάλαια ποσού €81 εκ. και πρότεινε να αναπροσαρµόσει 

αντίστοιχα το σχέδιο αναδιάρθρωσής της και β) δήλωσε ότι προτίθεται να καλύψει το υπόλοιπο ποσό των 

κεφαλαιακών της αναγκών ποσού €2.864 εκ. µέσω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. και  την 

εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στις 9 Μαΐου 2014,  το 

ποσοστό των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών  που κατέχει το Ε.Τ.Χ.Σ στη Eurobank µειώθηκε από 

95,23% σε 35,41%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 5.208.067.358 επί του συνόλου των 14.707.876.542 κοινών µε 

δικαίωµα ψήφου µετοχών. 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Νόµου 3864/2010 («Νόµος ΤΧΣ»), όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 4254/2014, 

τα δικαιώµατα ψήφου του ΤΧΣ στις  Γενικές Συνελεύσεις  της Eurobank Ergasias Α.Ε. είναι πλέον 

περιορισµένα. Ως εκ τούτου, από τις αρχές του Μαΐου, το ΤΧΣ δεν είναι πλέον ο ελέγχων µέτοχος της 

Eurobank Ergasias Α.Ε  αλλά θεωρείται ότι ασκεί ουσιώδη επιρροή. Κατά συνέπεια, το ΤΧΣ θεωρείται 

συνδεόµενο µέρος, ενώ οι ελληνικές τράπεζες που επηρεάζονται σηµαντικά από το ΤΧΣ, στο πλαίσιο της 

ανακεφαλαιοποίησής τους, δεν θεωρούνται συνδεόµενα µέρη. 

 

Οι παρακάτω συναλλαγές πραγµατοποιήθηκαν µε συνδεδεµένα µέρη: 

 

α) Έσοδα από µισθώµατα και παροχή υπηρεσιών  

 

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

Πώληση υπηρεσιών και λοιπά έσοδα 

εκµετάλλευσης

Μητρική (Eurobank Ergasias A.E.) 10.395.458 11.865.634

Λοιπές θυγατρικές της µητρικής 425.077 933.248

10.820.535 12.798.881

Έσοδα από ενοίκια

Μητρική (Eurobank Ergasias A.E.) 6.541 41.138
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β) Έσοδα από τόκους ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων  

 

31 ∆εκεµβρίου

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

Μητρική (Eurobank Ergasias A.E.) 4.044 2.596
 

 

 

γ) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα από δανεισµό  

31 ∆εκεµβρίου

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

Μητρική (Eurobank Ergasias A.E.) 7.395 43.177
 

 

 

δ) Έξοδα από µισθώµατα  

31 ∆εκεµβρίου

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

Μητρική (Eurobank Ergasias A.E.) 4.512 19.583

Λοιπές θυγατρικές της µητρικής 479.185 484.451

483.696 504.034
 

 

ε) Λοιπά έξοδα 

31 ∆εκεµβρίου

1.01-31.12.2014 1.01-31.12.2013

Μητρική (Eurobank Ergasias A.E.) 366.989 -

Λοιπές θυγατρικές της µητρικής 691.074 543.023
1.058.063 543.023

  
στ) Υπόλοιπα που προέρχονται από συναλλαγές σε συνδεδεµένα µέρη 

 

Εµπορικές απαιτήσεις

Μητρική (Eurobank Ergasias A.E.) 1.369.376 1.183.960

Λοιπές θυγατρικές της µητρικής 81.560 562.506
1.450.936 1.746.467

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Μητρική (Eurobank Ergasias A.E.) 58.173 -

Λοιπές θυγατρικές της µητρικής 154.757 508.583
212.930 508.583

∆άνεια

Μητρική (Eurobank Ergasias A.E.) 133.528 144.021

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Μητρική (Eurobank Ergasias A.E.) 1.148.831 665.222
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η) ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 

∆εν υπήρχαν δεσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µερών. 

 

θ) Παροχές προς τη ∆ιοίκηση 

 

Για το 2014, οι αµοιβές και παροχές προς µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε εξαρτώµενη σχέση µε την 

Εταιρεία ανέρχονται στα 154.336,39 ευρώ (2013: 616.346,79 ευρώ). 

 

 

25. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

 
∆εν υπήρχαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του ισολογισµού . 


