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EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015 
 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τη χρήση 2015,  
καταγράφονται τα σηµαντικότερα γεγονότα, παρατίθενται οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους είναι 
εκτεθειµένη η Εταιρεία και  προσδιορίζονται οι παράµετροι λειτουργίας στο προσεχές µέλλον. 
 
Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες 
 
Oι συνολικές απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις της εταιρείας κατά την 31/12/2015 ανέρχονταν σε 
816 εκ. €,  µειωµένες  κατά  16,85 % σε σχέση µε την 31/12/2014. 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 36,8 εκ €, αυξηµένος κατά 18,13% σε σχέση µε το 2014, το 
δε αποτέλεσµα προ φόρων ανήλθε σε ζηµία 152,4 εκ. €. Το αποτέλεσµα προ φόρων για χρήση 2014 ήταν 
ζηµίες 146,6 εκ. €. Τα αποτελέσµατα της χρήσης όπως και εκείνα του 2014, καθορίσθηκαν από τις 
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας ποσού 116,5 εκ. ευρώ αλλά και από τη ζηµία 
αποµείωσης αξιών των ανακτηµένων ακινήτων ύψους 36,8 εκ. ευρώ.  
Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας την 31.12.15 ανέρχονται σε -32,6 εκ € και ο δείκτης κεφαλαιακής 
επάρκειας -4,03%.  
 
Η έκτακτη Γ.Σ. της εταιρείας την  24.03.2016 αποφάσισε την αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων, µε καταβολή 
µετρητών , ποσού 95 εκ €. Η αύξηση υλοποιήθηκε από τον µοναδικό µέτοχο της εταιρείας ( Τράπεζα 
Eurobank Ergasias A.E. ) την 29.03.2016.  
 
 
Προοπτικές για το 2016 

 

Το 2015, το µακροοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα ήταν αρκετά δύσκολο για το Ελληνικό τραπεζικό 

σύστηµα. Στο πρώτο εξάµηνο, η παρατεταµένη αβεβαιότητα σχετικά µε τη συµφωνία µε τους εταίρους της 

Ευρωζώνης αναφορικά µε την εφαρµογή των απαιτούµενων µεταρρυθµίσεων για την ολοκλήρωση του 

∆εύτερου Προγράµµατος Οικονοµικής Σταθεροποίησης, η ανεπιτυχής λήξη του προηγούµενου 

προγράµµατος, οι δυσχερείς συνθήκες ρευστότητας εξαιτίας των προβληµάτων στη χρηµατοδότηση του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου και οι σηµαντικές εκροές καταθέσεων - οι οποίες έχουν παρατηρηθεί από τα τέλη του 
2014 - οδήγησαν στην επιβολή µέτρων περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) και σε 
προσωρινή τραπεζική αργία την 28 Ιουνίου 2015. Στα µέσα Αυγούστου, η Ελληνική Κυβέρνηση κατέληξε 

σε τελική συµφωνία µε τους Ευρωπαίους εταίρους της για ένα νέο τριετές πρόγραµµα χρηµατοδότησης 

από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ΕΜΣ) - το Τρίτο Πρόγραµµα Οικονοµικής Σταθεροποίησης 
(ΤΠΟΣ) – που περιλάµβανε χρηµατοδότηση περίπου € 86 δις και µια σειρά µεταρρυθµίσεων στοχεύοντας 
στην αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας, στη διασφάλιση της οικονοµικής σταθερότητας, 
στην ενίσχυση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων και στη δηµιουργία ενός 

σύγχρονου κράτους και δηµόσιας διοίκησης.  

Η Ελληνική Κυβέρνηση ολοκλήρωσε δύο δέσµες προαπαιτούµενων µεταρρυθµίσεων σύµφωνα µε το ΤΠΟΣ 

στο τέλος Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου 2015. Μέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου 2015, ολοκληρώθηκε η 
ανακεφαλαιοποίηση των συστηµικών τραπεζών µε τη χρήση  € 5,4 δις περίπου από τα συνολικά  € 25 δις 
που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Τα κεφάλαια που δεν χρησιµοποιήθηκαν αφαιρέθηκαν από το δάνειο του 
ΕΜΣ, µειώνοντας το ύψος του σε περίπου € 64,5 δις στο τέλος Ιανουαρίου 2016. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες που σχετίζονται µε την 
επάρκεια της κεφαλαιακής θέσης του Οµίλου Eurobank και την αναµενόµενη συνέχιση της πρόσβασης στο 

µηχανισµό χρηµατοδότησης του Ευρωσυστήµατος στο προσεχές µέλλον, και παρά τις υφιστάµενες 
αβεβαιότητες σχετικά µε το µακροοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα, θεωρεί ότι οι οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρίας µπορούν να συνταχθούν µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας 
(going concern). 
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Για το 2016, κύριοι στόχοι της εταιρείας έχουν ως εξής: 
•  η αύξηση του µεριδίου αγοράς νέων εργασιών ιδιαίτερα στο αντικείµενο των χρηµατοδοτήσεων 

παραγωγικού εξοπλισµού, 
•  η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου µε αναδιάρθρωση απαιτήσεων κατά προβληµατικών πελατών 

και ταυτόχρονη εντατική παρακολούθηση της εισπραξιµότητάς τους 
•  η βέλτιστη αξιοποίηση της ανακτηµένης περιουσίας και 
•  ο περαιτέρω περιορισµός του λειτουργικού κόστους 

 
Κυριότερες ευκαιρίες 

 

Η ύφεση και η επενδυτική απραξία που καταγράφηκε κατά το 2015, σε συνδυασµό µε το σχετικά 
θετικότερο µακροοικονοµικό περιβάλλον κατά την τρέχουσα χρονιά οδηγούν στη δυνατότητα βελτίωσης 
του ύψους των νέων εργασιών κατά το 2016. Επίσης η διαφαινόµενη αποκλιµάκωση του κόστους 
χρήµατος κατά το β’εξάµηνο του έτους δηµιουργούν τις προϋποθέσεις εξυγίανσης των καθαρών εσόδων 
της Εταιρείας.   
 
Οι υψηλότατες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που ελήφθησαν κατά τα έτη 2014 και 2015, σε 
συνέχεια των AQR/EBA, αφορούν τις συνολικές ανάγκες για προβλέψεις επί του µη εξυπηρετούµενου 
χαρτοφυλακίου (life time losses) και συνεπώς, δεν προβλέπεται οι µελλοντικές χρήσεις να επιβαρυνθούν 
σηµαντικά αναφορικά µε το εν λόγω χαρτοφυλάκιο.  

 

Κυριότεροι κίνδυνοι 

 

Η συνεχιζόµενη ύφεση στην αγορά ακινήτων έχει οδηγήσει σε µείωση των καταγραφοµένων εµπορικών 
πράξεων καθώς και των σχετικών αξιών. Με δεδοµένο ότι η Εταιρεία διαθέτει σηµαντικού ύψους 
ανακτηµένη περιουσία µε τη µορφή ακινήτων  είναι πιθανό να απαιτηθεί τόσο η εγγραφή σηµαντικού 
ύψους αποµειώσεων των αξιών τους στα βιβλία της. Επίσης οι επιδιωκόµενες πωλήσεις που αναµένονται 
στο ανωτέρω χαρτοφυλάκιο είναι πιθανό να διενεργούνται µε ζηµία η οποία θα επιβαρύνει τα 
αποτελέσµατα της Εταιρείας. 
 
Η επικράτηση αρνητικών επιτοκίων Euribor κατά το 2016 οδηγεί την Εταιρεία σε µειωµένα έσοδα, 
δεδοµένου ότι δεν είναι συχνά δυνατή η µη µετακύλιση του αρνητικού αυτού επιτοκίου στα επιτόκια 
χρηµατοδοτήσεων. 
 
Οι µικτές απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, την 31 ∆εκεµβρίου 2015 και την 31 ∆εκεµβρίου 2014, 
αναλύονται ως εξής: 

 
 
Κυριότεροι Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 
 
 
Οι κυριότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για την 31/12/2015 και την 31/12/2014 έχουν ως 
εξής: 
 
       31/12/2015                         31/12/2014   
 
Αποτελέσµατα    (152.397)  = 467,07%                         (146.559) = -121,76% 
Ίδια Κεφάλαια (32.628)                                       120.366 

 31.12.2015  31.12.2014 
Μικτές απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
µειωµένες από µισθωτικές εγγυήσεις 

     

Εντός 1 έτους 506.922  567.099 
Από 1 έως 5 έτη 401.151  371.943 
Άνω των 5 ετών 509.458  565.139 
 1.417.531  1.504.181 
Έσοδα τόκων επόµενων χρήσεων (142.529)  (148.872) 
Καθαρές απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.275.002  1.355.309 
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (458.558)          (373.364) 
Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 816.444  981.945 
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                                 31/12/2015               31/12/2014  
 
Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις      816.444  = 83,27%             981.945 = 84,78% 
Σύνολο Ενεργητικού                           980.524                    1.158.284 
 
 
                                                         
 
 
        31/12/2015                      31/12/2014  
 
Καθαρά έσοδα τόκων                                       10.118 = 27,48%           (6.093) = -19,55% 
Έσοδα τόκων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις      36.825                        31.173 
 
 
 
Προσωπικό 
 
Το προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2015  ανερχόταν σε 52 άτοµα (69 το 2014).  
 
 
 

Αθήνα,  1  Νοεµβρίου  2016 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ    Ο ∆ιευθύνων  Σύµβουλος 
 
 
 
 

Ανδρέας  Α.  Χασάπης    Κων/νος  Ι.  Κανάκης 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Eurobank Ergasias Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.» 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Eurobank Ergasias 
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. («η Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31ης 
∆εκεµβρίου 2015, 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 Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
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 χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικές 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται 
στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας Eurobank Ergasias Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. 
κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη 
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 

1) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων 
από το άρθρο 43α (παρ.3α) του κ.ν. 2190/1920. 
2) Οι συσσωρευµένες ζηµίες, καθιστούν την  καθαρή θέση της Εταιρείας αρνητική, µε αποτέλεσµα να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920. 
 
 
 

  

 

Αθήνα, 14  Νοεµβρίου  2016 
 

 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία              
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                                                         
Λεωφ. Κηφισίας 268,  
152 32 Χαλάνδρι                    Μάριος Ψάλτης  
ΑΜ ΣΟΕΛ 113                          ΑΜ ΣΟΕΛ 38081
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Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος για τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2015 και 2014 

       

       

  Σηµειώσεις  1.1 - 31.12.2015   1.1 - 31.12.2014 

       

Έσοδα τόκων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις    36.825  31.173 

Έξοδα τόκων  13  (26.707)   (37.266) 

       

Καθαρά έσοδα / (ζηµίες) τόκων    10.118   (6.093) 

       

Λοιπά λειτουργικά έσοδα - καθαρά  22  1.413  3.931 

Ζηµίες αποµειώσεως απαιτήσεων  5  (116.534)  (111.977)              

Προβλέψεις για λοιπές απαιτήσεις    (114)  (490) 

Συναλλαγµατικά κέρδη/(ζηµίες)    54  (9) 

Λειτουργικά έξοδα  21  (10.524)   (10.954) 

Αποµείωση αξίας ανακτηθέντων ακινήτων  8,10  (36.810)   (20.966) 

       

 Ζηµίες προ φόρων    (152.397)  (146.558) 

       

Φόρος εισοδήµατος  15  -  240 

       
 

Ζηµίες  µετά από φόρους    (152.397)  (146.318) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα    (152.353)  (146.391) 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 11 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 
 
 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Eurobank Ergasias Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε., καθώς και οι 
σηµειώσεις που τις συνοδεύουν, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 01/11/2016. 
 

 
Αθήνα,    1  Νοεµβρίου  2016  

 
 

 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα:       
Στοιχεία τα οποία δεν θα µεταφερθούν 
µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα       

Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες)  14  44  (73) 

   Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.    Η Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Ο ∆ιευθύνων 
 Σύµβουλος  

Ο Οικονοµικός 
∆ιευθυντής 

    

   Ανδρέας Α. Χασάπης Πετρούλα Κ.Παπακυριάκη Κων/νος Ι. Κανάκης Αχιλλέας Θ. Μάρης 
Α.∆.Τ. ΑΕ 024943 

                                    
Α.∆.Τ. ΑΙ 659913                                    Α.∆.Τ. Ρ 227545                              Α.∆.Τ. ΑΖ 542851 
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Ισολογισµός της 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 2014 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµειώσεις 31.12.2015  31.12.2014 
 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4 441  513 
Aπαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 5 816.444  981.945 
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις & 
κοινοπραξίες 

6 -  1.400 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 7 3.835  2.426 
Επενδυτικά ακίνητα 8 31.265  19.278 
Ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία  9 472  249 
Ανακτηµένα πάγια 10 113.201  130.348 
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήµατος 15 4.287  11.715 
Αναβαλλόµενη  φορολογία 16 10.579  10.410 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  980.524  1.158.284 

     
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
  

 
 
Προµηθευτές  και λοιπές υποχρεώσεις 12 18.376 

 
22.386 

Οµολογιακά και λοιπά τραπεζικά δάνεια 13 994.517  1.015.257 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 14 259 

 
275 

     
Σύνολο υποχρεώσεων  1.013.152  1.037.918 
     
     
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
 
Μετοχικό κεφάλαιο 19 107.395 

 
107.289 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 19 325.408  325.559 
Λοιπά αποθεµατικά  20 5.389  5.347 
Αποτελέσµατα εις νέον  (470.820)  (317.828) 

     
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (32.628)  120.366 
     
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  980.524 

 
1.158.284 

 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 11 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών 
Καταστάσεων. 
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Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 11 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
 
 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο   

Αποθεµατικό 
Υπέρ  το άρτιο  

Λοιπά 
Αποθεµατικά  

Αποτελέσµατα 
εις νέον  

Σύνολο Ιδίων  
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο της 1ης  Ιανουαρίου 2014 57.695  92.388  4.942  (163.434)                (8.409) 

Καθαρές ζηµιές χρήσης -  -  -  (146.318)  (146.318) 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα                                                                     -  -  -            (73)  (73) 

Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού                                   4  -  (4)  -  - 

Απορρόφηση T-Leasing                    23.460  (438)  409            (8.003)  15.428 

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 26.130  233.609  -  -  259.739 

Υπόλοιπο της 31ης  ∆εκεµβρίου 2014 107.289  325.559  5.347  (317.828)  120.366 

 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο   

Αποθεµατικό 
Υπέρ  το άρτιο  

Λοιπά 
Αποθεµατικά  

Αποτελέσµατα 
εις νέον  

Σύνολο Ιδίων  
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο της 1ης  Ιανουαρίου 2015 107.289  325.559  5.347  (317.828)  120.366 

Καθαρές ζηµιές χρήσης -  -  -  (152.397)  (152.397) 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα -  -  -  44  44 

Απορρόφηση T-Credit -  (44)  42  (639)  (641) 
Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού   υπέρ το 
άρτιο                                 106  (106)  -  -  - 

Υπόλοιπο της 31ης  ∆εκεµβρίου 2015 107.395  325.408  5.389  (470.820)  (32.628) 
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Κατάσταση ταµειακών ροών για τις χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2015 και 2014 

      1.1 – 31.12.2015        1.1 – 31.12.2014

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (152.397)  (146.558)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   

Τόκος έσοδο περιόδου (36.825)                (31.173)

Τόκος έξοδο περιόδου  26.707  37.266

Αποσβέσεις 384  362

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 28                    95

Ζηµίες αποµείωσης απαιτήσεων 116.534  111.977

Αποµείωση ανακτηµένων παγίων 36.810  20.966

Προβλέψεις για ασφαλιστικές απαιτήσεις 114  490

(Κέρδη) / ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές 54  9

Καθαρά (κέρδη) / ζηµιές από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων 1.051  334

Λοιπά έσοδα (672)  (1.871)

 (8.211)  (8.102)

 

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:   

(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων                                                                     13.016                 (18.583)

(Αύξηση) / µείωση λοιπών απαιτήσεων (1.410)  11.919

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 3.427  8.411

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος 106  4.562

Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 36.938  31.464

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  (27.411)  (40.672)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 16.454  (11.001)

 

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορά ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (94)  (837)

Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 3.603  769

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 3.509  (68)

 

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 83.110  556.921

Αποπληρωµή δανεισµού (103.146)  (806.157)

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου -  260.000

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου -  (261)

Καθαρές ταµειακές ροές από χηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (20.036)  10.502

   

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου (α)+(β)+(γ) (72)  (567)

 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου (στον 

Ισολογισµό) 513  1.080

Ταµεία διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  441  513

Ταµεία διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου (στον Ισολογισµό) 441  513

                                                         

Οι σηµειώσεις στις σελίδες από 11 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων.                                                       
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Η Εταιρεία «EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» συστάθηκε στην Ελλάδα 
το έτος 1991 (ΦΕΚ Σύστασης 1421/17-05-91) µε αρχική επωνυµία ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. (ERGOLEASING A.E.). Tο 2002, µε την 2657/11-2-02 απόφαση του Νοµάρχη, 
εγκρίθηκε η συγχώνευση της EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.  µε 
απορρόφηση από την εταιρεία ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και η ταυτόχρονη αλλαγή 
επωνυµίας της απορροφώσας σε EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. 
Στις 11/10/2012 µε την 24525/12 απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής εγκρίθηκε η αλλαγή της 
επωνυµίας της εταιρείας σε «Eurobank Ergasias Χρηµατοδοτικές µισθώσεις Α.Ε. 
 
Η Εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα. Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η χρηµατοδότηση νοµικών 
προσώπων µε την µορφή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού, ακινήτων, µηχανηµάτων, 
οχηµάτων κ.λ.π. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις υπόκεινται στην έγκριση των Μετόχων στην Γενική Συνέλευση της 
08/12/2016. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει εγκρίνει τις Οικονοµικές Καταστάσεις την 01/11/2016. 
 
 
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Οι αρχές που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια κατά τη σύνταξη των 
οικονοµικών καταστάσεων στις χρήσεις 2015 και 2014. Τα συγκριτικά στοιχεία, όπου κρίθηκε 
αναγκαίο, έχουν αναπροσαρµοστεί ώστε να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση που 
υιοθέτησε  η Εταιρεία για την παρούσα χρήση. 
 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και ειδικότερα µε τα πρότυπα και τις διερµηνείες που 
είναι σε ισχύ ή έχουν εκδοθεί και εφαρµοστεί πρόωρα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 ολοκληρώθηκε η νοµική και λειτουργική  απορρόφηση της εταιρείας «T 
CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» µε συνδυασµένη εφαρµογή των άρθρων 
1-5 του ν.2166/1993 και των άρθρων 69-77α του κ.ν.2190/1920, και µε ηµεροµηνία Ισολογισµού 
Μετασχηµατισµού την 31 ∆εκεµβρίου 2014. Την  συγχώνευση είχε αποφασίσει το ∆.Σ. της εταρείας 
στη συνεδρίαση της 29ης  ∆εκεµβρίου 2014.  
 
Η Εταιρεία χρησιµοποιεί την µέθοδο του predecessor accounting για τις συνενώσεις επιχειρήσεων οι 
οποίες αφορούν οικονοµικές οντότητες υπό κοινό έλεγχο µε βάση την οποία ακολουθούνται τα εξής: 
Η Εταιρεία δεν επαναπροσδιορίζει τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των εν λόγω εταιρειών στις 
εύλογες αξίες τους. Αντίθετα, ενσωµατώνει τις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
στα ποσά που περιλαµβάνονται στα βιβλία της αποκτηθείσας εταιρίας (the predecessor carrying 
values). Οι ανωτέρω λογιστικές αξίες είναι εκείνες οι αξίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρίας υπό κοινό έλεγχο, που προετοιµάζει ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις µε βάσει τα ∆ΠΧΑ. 
 
Η Εταιρεία ενσωµατώνει τα αποτελέσµατα της αποκτηθείσας εταιρείας µόνο από την ηµεροµηνία που 
πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή. Ως εκ τούτου, οι οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν τα 
αποτελέσµατα της εταιρείας που πραγµατοποιήθηκαν προγενέστερα της ηµεροµηνίας αυτής. Τα 
συγκριτικά µεγέθη της προηγούµενης χρήσης δεν αναπροσαρµόζονται. Η απορροφώµενη ήταν 
θυγατρική της Εταιρείας και ως ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της συναλλαγής θεωρείται εύλογα η 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού. 
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Εκτιμήσεις για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας 

 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας (going concern), η οποία κρίθηκε ως κατάλληλη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
αξιολογώντας τα ακόλουθα: 
 

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

 

Το 2015, το µακροοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα ήταν αρκετά δύσκολο για το Ελληνικό 
τραπεζικό σύστηµα. Στο πρώτο εξάµηνο, η παρατεταµένη αβεβαιότητα σχετικά µε τη συµφωνία µε 
τους εταίρους της Ευρωζώνης αναφορικά µε την εφαρµογή των απαιτούµενων µεταρρυθµίσεων για 
την ολοκλήρωση του ∆εύτερου Προγράµµατος Οικονοµικής Σταθεροποίησης, η ανεπιτυχής λήξη του 
προηγούµενου προγράµµατος, οι δυσχερείς συνθήκες ρευστότητας εξαιτίας των προβληµάτων στη 
χρηµατοδότηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου και οι σηµαντικές εκροές καταθέσεων - οι οποίες έχουν 
παρατηρηθεί από τα τέλη του 2014 - οδήγησαν στην επιβολή µέτρων περιορισµού στην κίνηση 
κεφαλαίων (capital controls) και σε προσωρινή τραπεζική αργία την 28 Ιουνίου 2015. Στα µέσα 
Αυγούστου, η Ελληνική Κυβέρνηση κατέληξε σε τελική συµφωνία µε τους Ευρωπαίους εταίρους της 
για ένα νέο τριετές πρόγραµµα χρηµατοδότησης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας 
(ΕΜΣ) - το Τρίτο Πρόγραµµα Οικονοµικής Σταθεροποίησης (ΤΠΟΣ) – που περιλάµβανε 
χρηµατοδότηση περίπου € 86 δις και µια σειρά µεταρρυθµίσεων στοχεύοντας στην αποκατάσταση 
της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας, στη διασφάλιση της οικονοµικής σταθερότητας, στην ενίσχυση 
της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων και στη δηµιουργία ενός σύγχρονου 
κράτους και δηµόσιας διοίκησης. Η Ελληνική Κυβέρνηση ολοκλήρωσε δύο δέσµες προαπαιτούµενων 
µεταρρυθµίσεων σύµφωνα µε το ΤΠΟΣ στο τέλος Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου 2015. Μέχρι τα µέσα 
∆εκεµβρίου 2015, ολοκληρώθηκε η ανακεφαλαιοποίηση των συστηµικών τραπεζών µε τη χρήση  € 
5,4 δις περίπου από τα συνολικά  € 25 δις που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Τα κεφάλαια που δεν 
χρησιµοποιήθηκαν αφαιρέθηκαν από το δάνειο του ΕΜΣ, µειώνοντας το ύψος του σε περίπου € 64,5 
δις στο τέλος Ιανουαρίου 2016. 
 
Η Ελλάδα, µε την εκπλήρωση ενός αριθµού βασικών προαπαιτούµενων δράσεων, ολοκλήρωσε 
επιτυχώς την πρώτη αξιολόγηση του Τρίτου Προγράµµατος Οικονοµικής Σταθεροποίησης (ΤΠΟΣ), η 
οποία την 21 Ιουνίου 2016, οδήγησε στην εκταµίευση του πρώτου τµήµατος των € 7,5 δις από τη 
δεύτερη δόση του δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ΕΜΣ), το οποίο  επέτρεψε 
στη χώρα να εξυπηρετήσει το ∆ηµόσιο χρέος της και να εξοφλήσει ένα µέρος των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε την επαναφορά της εξαίρεσης των χρεογράφων που έχει εκδώσει το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο από τα κριτήρια επιλεξιµότητας και τη βελτίωση των όρων χρηµατοδότησης από 
το Ευρωσύστηµα µέσω των οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ενώ η συµµετοχή των 
οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου στο πρόγραµµα Ποσοτικής Χαλάρωσης της ΕΚΤ θα εξεταστεί σε 
µεταγενέστερο στάδιο, σε συνδυασµό µε την πρόοδο της δεύτερης αξιολόγησης. Όσον αφορά τη 
βελτίωση της βιωσιµότητας του Ελληνικού χρέους, το Eurogroup συµφώνησε σε ένα περίγραµµα 
µέτρων για την ελάφρυνση του χρέους, εξαρτώµενα από τη συνέχιση της εκπλήρωσης των 
απαιτήσεων του προγράµµατος. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης συνέβαλλε στον περιορισµό 
της βραχυπρόθεσµης αβεβαιότητας για τις οικονοµικές προοπτικές και συνετέλεσε στην περαιτέρω 
χαλάρωση των µέτρων περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), την 22 Ιουλίου 2016. 
Τα ανωτέρω, σε συνδυασµό µε την κινητοποίηση της χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ) για τη στήριξη των εγχώριων επενδύσεων και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, και µε την 
αποφασιστική εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων που συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος 
του ΕΜΣ, θα διευκόλυναν την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στις προοπτικές της Ελληνικής 
οικονοµίας και την περαιτέρω σταθεροποίηση του εγχώριου περιβάλλοντος, που αποτελούν 
απαραίτητους παράγοντες για την επιστροφή σε θετικούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης από το 
δεύτερο εξάµηνο του 2016. 
 
Στις παρούσες συνθήκες, οι κύριοι κίνδυνοι και οι παράγοντες αβεβαιότητας σχετίζονται µε (α) την 
επίδραση στην οικονοµική δραστηριότητα των πρόσθετων δηµοσιονοµικών µέτρων, που 
περιλαµβάνονται στις κύριες προαπαιτούµενες δράσεις της πρώτης αξιολόγησης, (β) τις πιθανές 
καθυστερήσεις στην εφαρµογή των ήδη συµφωνηθεισών µεταρρυθµίσεων ώστε να επιτευχθούν οι 
επόµενοι στόχοι και ορόσηµα του προγράµµατος του ΕΜΣ που θα οδηγήσει στην εκταµίευση της 
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δεύτερης υπο-δόσης των € 2,8 δις από τη δεύτερη δόση του δανείου του ΕΜΣ, καθώς και η έγκαιρη 
προετοιµασία για την προσεχή δεύτερη αξιολόγηση, η οποία έχει προγραµµατιστεί για τον Οκτώβριο 
του 2016, (γ) το χρονοδιάγραµµα µέχρι την πλήρη άρση των περιορισµών στην ελεύθερη κίνηση 
κεφαλαίων και την συνεπαγόµενη επίδραση στην οικονοµική δραστηριότητα, (δ) µια πιθανή 
επιδείνωση της προσφυγικής κρίσης και την επίδρασή της στην εγχώρια οικονοµία και (ε) τις 
γεωπολιτικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή και τους εξωτερικούς κλυδωνισµούς από µια 
επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένης της επίδρασης από την 
αναµενόµενη έξοδο του Ηνωµένου Βασιλείου από την ΕΕ, σύµφωνα µε το αποτέλεσµα του 
δηµοψηφίσµατος που διεξήχθη στη χώρα αυτή την 23 Ιουνίου 2016. 
 
 
Θέση Εταιρείας 
 
Η Εταιρεία έχει ιδιαίτερα σηµαντική εξάρτηση από τη Μητρική της Εταιρεία (Eurobank Ergasias) 
όσον αφορά στην εξασφάλιση χρηµατοδότησης των εργασιών της καθώς των απαιτούµενων 
κεφαλαίων. Η Εταιρεία έχει καταστεί ζηµιογόνος από το 2010 εξαιτίας της σηµαντικής αύξησης των 
µη εξυπηρετούµενων χρηµατοδοτικών µισθώσεων, γεγονός το οποίο οδήγησε στην κεφαλαιακή 
ενίσχυση της από τη Μητρική κατά €360εκ. συνολικά κατά το ίδιο διάστηµα, καθώς και στην 
αναδιάρθρωση του δανεισµού της. Κατά τη διάρκεια του 2016 η Εταιρεία έλαβε επιπλέον 
κεφαλαιακή ενίσχυση από την Μητρική ποσού €95εκ. προς αποκατάσταση του ∆είκτη Κεφαλαιακής 
Επάρκειας στα θεσπισµένα από τον νόµο όρια. 
Οι υφιστάµενες οικονοµικές συνθήκες και οι προβλέψεις για περαιτέρω οικονοµική ύφεση κατά τα 
επόµενα δύο χρόνια αναµένεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα αποτελέσµατα της Εταιρείας και 
να επιβραδύνουν την επιστροφή της στην κερδοφορία. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η υφιστάµενη 
κεφαλαιακή θέση της Εταιρείας είναι επαρκής για τη συνέχιση της δραστηριότητας της στο 
προβλεπτό µέλλον, καθώς και ότι η Μητρική εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει χρηµατοδοτική και 
κεφαλαιακή στήριξη, εφόσον χρειασθεί µελλοντικά. Εποµένως, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που 
αντιµετωπίζει η Εταιρεία αφορούν κυρίως τη δυνατότητα της µητρικής εταιρείας να συνεχίσει 
απρόσκοπτα τη δραστηριότητα της. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες που σχετίζονται µε την 
επάρκεια της κεφαλαιακής θέσης του Οµίλου και την αναµενόµενη συνέχιση της πρόσβασης στο 
µηχανισµό χρηµατοδότησης του Ευρωσυστήµατος στο προσεχές µέλλον, και παρά τις υφιστάµενες 
αβεβαιότητες σχετικά µε το µακροοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα, θεωρεί ότι οι οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου και συνεπώς της Εταιρείας, µπορούν να συνταχθούν µε βάση την αρχή της 
συνεχιζόµενης δραστηριότητας (going concern). 
 
 
2.2  Εκτιµήσεις και κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τις οικονοµικές 
καταστάσεις 
 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Εταιρεία 
προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού, 
υποχρεώσεων, καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Οι 
εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στη διαθέσιµη πληροφόρηση και ως εκ τούτου τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. 
 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της ∆ιοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά 
δεδοµένα και τις προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα  και  βασίστηκαν στα κριτήρια, τις πληροφορίες και τις µετρήσεις που ήταν γνωστές κατά 
την ηµεροµηνία σύνταξης των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων.  
 
 
2.2.1 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
 
Η Εταιρεία αξιολογεί το δανειακό της χαρτοφυλάκιο σε διαρκή βάση, προκειµένου να εντοπιστούν 
τυχόν περιπτώσεις αποµείωσης. Στον προσδιορισµό του αν πρέπει να αναγνωριστεί στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων η ζηµιά αποµείωσης, η Εταιρεία εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν αντικειµενικές 
ενδείξεις που να καταδεικνύουν ότι υπάρχει προσδιορίσιµη µείωση στις αναµενόµενες ταµειακές 
ροές. Η ∆ιοίκηση χρησιµοποιεί εκτιµήσεις που βασίζονται στην ιστορική εµπειρία ζηµιών από 
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περιουσιακά στοιχεία µε παρόµοια χαρακτηριστικά κινδύνου και παρόµοια αντικειµενική ένδειξη 
αποµείωσης µε αυτά του χαρτοφυλακίου όταν προσδιορίζει τις µελλοντικές ταµειακές ροές. Η 
µεθοδολογία και οι υποθέσεις που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ποσού αποµείωσης 
επανεξετάζονται περιοδικά ώστε να µειώνουν οποιεσδήποτε διαφορές µεταξύ των εκτιµήσεων για 
ζηµιές και της πραγµατικής εµπειρίας ζηµιών.   
 
 
2.2.2. Εύλογη αξία ανακτηθέντων ακινήτων 
 
Η εύλογη αξία των ανακτηθέντων ακινήτων, προσδιορίζεται κάνοντας επανεκτιµήσεις σε ετήσια 
βάση προσδιορίζοντας έτσι και το ύψος της ζηµιάς αποµείωσης που µπορεί να προκύψει και 
επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της εταιρείας. Σε περιπτώσεις που στα ανακτηµένα ακίνητα υπάρχει και 
εµπορική µίσθωση συνυπολογίζονται στον υπολογισµό των αποµειώσεων και οι αποσβέσεις που 
διενεργεί η εταιρεία.  
 
 
2.2.3. Αναβαλλόµενος Φόρος 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα 
υπάρξουν επαρκή φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές να 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Με σκοπό τον προσδιορισµό της αναβαλλόµενης φορολογικής 
απαίτησης που µπορεί να αναγνωριστεί, απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις από τη ∆ιοίκηση 
αναφορικά µε τη πιθανότητα της χρονικής στιγµής και του ύψους των µελλοντικών φορολογητέων 
κερδών. Πραγµατοποιώντας αυτή την εκτίµηση, η Εταιρεία µελετά όλα τα διαθέσιµα στοιχεία, 
συµπεριλαµβανοµένων του ιστορικού ύψους κερδοφορίας, της πρόβλεψης της ∆ιοίκησης για τα 
µελλοντικά φορολογητέα έσοδα και της φορολογικής νοµοθεσίας που είναι κατά τόπους αρµόδια. 
 
 
2.3  Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 
 
α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 
 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάση του νοµίσµατος του 
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). 
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το 
νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας. 
 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 
Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µε υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου αναφοράς σε ξένο 
νόµισµα, µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία της υπό αναφοράν περιόδου και οι συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
 
Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων. 
 
 
2.4  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
 
Η Εταιρεία ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού της στις παρακάτω 4 
κατηγορίες. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση των στοιχείων 
αυτών.  
 
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους, µε 
καταγραφή των µεταβολών τους στα αποτελέσµατα χρήσης (financial assets at fair value 
through profit or loss) 
 
Η κατηγορία αυτή έχει δύο υποκατηγορίες: χρεόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου 
(συµπεριλαµβάνονται και τα παράγωγα) και λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
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αποτιµώµενα σε εύλογες αξίες. Τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας αφορούν κυρίως περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία µε σκοπό την εκποίησή τους σε βραχυπρόθεσµο 
ορίζοντα και αυτά τα οποία ταξινοµήθηκαν από τη ∆ιοίκηση σε αυτή την κατηγορία κατά την 
απόκτησή τους. Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία, εκτός εάν προσδιορίζονται 
ως αντισταθµίσεις. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 και 2014 η Εταιρεία δεν διέθετε 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε καταγραφή των 
µεταβολών τους στα αποτελέσµατα χρήσης. 
 
(β) ∆άνεια και απαιτήσεις 
 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιοριζόµενες 
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση της 
∆ιοίκησης για πώληση αυτών.  
 
(γ) Χαρτοφυλάκιο διακρατούµενο ως την λήξη (held to maturity) 
 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες 
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να 
διακρατήσει ως την λήξη τους. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 και 2014 η Εταιρεία δεν διέθετε 
χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Ενεργητικού διακρατούµενο ως την λήξη. 
 
(δ) Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση (available for sale) 
 
Τα χρεόγραφα του χαρτοφυλακίου αυτού δεν έχουν προκαθορισµένο χρονικό ορίζοντα διακράτησης 
και µπορούν να ρευστοποιηθούν ανά πάσα στιγµή, ανάλογα µε τις ανάγκες ρευστότητας της 
Εταιρείας, τις µεταβολές των επιτοκίων, των συναλλαγµατικών ισοτιµιών ή των τιµών. Κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2015 και 2014 η Εταιρεία δεν διέθετε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού ως 
χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση. 
 

2.5 Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 

Η Εταιρεία, σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, εξετάζει κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι 
ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού έχουν  υποστεί αποµείωση. Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή οµάδα 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε αποµείωση όταν, και µόνο όταν, υπάρχει 
αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης, ως αποτέλεσµα ενός η περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν 
µετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου («ζηµιογόνο γεγονός»), και το ζηµιογόνο 
γεγονός  (ή γεγονότα) έχει  επίδραση στις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές του 
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού ή οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, 
και µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Η αντικειµενική ένδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 
ενεργητικού ή οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού έχει υποστεί αποµείωση, 
περιλαµβάνει δεδοµένα που  περιέρχονται στην προσοχή της εταιρείας  σχετικά µε τα ακόλουθα 
ζηµιογόνα γεγονότα:  

α) σηµαντική οικονοµική δυσχέρεια του οφειλέτη, 
β) παραβίαση συµβολαίου, όπως αθέτηση ή καθυστέρηση στην πληρωµή τόκων ή κεφαλαίου,  
γ) η εταιρεία, για οικονοµικούς ή νοµικούς λόγους που σχετίζονται µε την οικονοµική  δυσχέρεια του 
πιστούχου, προβαίνει  σε ρυθµίσεις  που υπό άλλες συνθήκες δεν θα παρείχε, 
δ) υπάρχει πιθανότητα να αρχίσει διαδικασία πτώχευσης ή άλλη χρηµατοοικονοµική αναδιοργάνωση 
του πιστούχου,  
ε) δεδοµένα που υποδηλώνουν ότι υπάρχει µετρήσιµη µείωση στις προβλεπόµενες µελλοντικές 
ταµειακές ροές µιας οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, µεταγενέστερα της αρχικής 
τους αναγνώρισης, ακόµα και αν και η µείωση δεν µπορεί να συνδεθεί µε συγκεκριµένα στοιχεία 
όπως:  
- δυσµενείς µεταβολές στο καθεστώς αποπληρωµής (payment status) των πιστούχων της οµάδας 
των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 
- οικονοµικές συνθήκες σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο που συσχετίζονται µε καθυστερήσεις στην 
εξυπηρέτηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού της οµάδας. 
στ) αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης των χορηγηθέντων προκαταβολών, το ποσό της 
ζηµίας αποµείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του στοιχείου 
ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών (εξαιρουµένων 
των µελλοντικών ζηµιών από πιστωτικούς κινδύνους που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί) 
προεξοφληµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού. 
Το τρέχον ποσό του περιουσιακού στοιχείου, µειώνεται µέσω της χρήσης ενός λογαριασµού 
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πρόβλεψης για αποµείωση και το ποσό της ζηµίας αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήµατος. Αν προκαταβολές σε πελάτες, φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο, το προεξοφλητικό 
επιτόκιο για τον υπολογισµό της ζηµίας αποµείωσης είναι το τρέχον πραγµατικό επιτόκιο που 
καθορίζεται στο συµβόλαιο.  
 

2.6 Ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις 
και τυχόν ζηµία αποµείωσης.  Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται άµεσα 
µε την απόκτηση στοιχείων ακινήτων και εξοπλισµού. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαµβάνονται στη λογιστική αξία των ενσώµατων και άυλων 
παγίων ή όταν κριθεί πιο κατάλληλο αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, µόνο όταν θεωρείται 
πιθανόν πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην Εταιρεία µεγαλύτερα από αυτά που 
αρχικά αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική απόδοση του στοιχείου παγίου ενεργητικού και υπό 
την προϋπόθεση ότι το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και 
συντηρήσεων καταχωρείται στην Κατάσταση  Συνολικού Εισοδήµατος όταν πραγµατοποιείται.  
 
∆απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και αναβάθµιση του λογισµικού κεφαλαιοποιούνται. 
 
Οι αποσβέσεις των ενσώµατων και άυλων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µε ισόποσες 
ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να 
διαγραφεί το κόστος στην υπολειµµατική του αξία. Η αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των στοιχείων 
παγίου ενεργητικού είναι ως εξής: 
 
 

- Μεταφορικά µέσα & µηχ/κός εξοπλισµός 5-9 έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 4-20 έτη 

- Λογισµικό 4 έτη 

 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων  και άυλων παγίων αναθεωρούνται και 
προσαρµόζονται τουλάχιστον σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων και άυλων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, 
η διαφορά (ζηµιά αποµείωσης) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήµατος.  
Κατά την πώληση ενσώµατων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος.   
 
2.7 Επενδυτικά ακίνητα 
 
Ως Επενδυτικά ακίνητα καταχωρούνται γήπεδα και κτίρια που κατέχονται από την Εταιρεία για 
εκµίσθωση και για κεφαλαιουχικά κέρδη. Τα επενδυτικά ακίνητα απεικονίζονται στο Ιστορικό Κόστος 
τους, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους. Οι αποσβέσεις  
λογίζονται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης βάσει της ωφέλιµης ζωής των εν λόγω 
περιουσιακών στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται στην λογιστική αξία µόνο όταν 
είναι πιθανό ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη τα οποία σχετίζονται µε το πάγιο θα εισρεύσουν στην 
Εταιρεία και το κόστος του παγίου µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Όλες οι άλλες δαπάνες βελτίωσης 
και συντήρησης καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος κατά την διάρκεια της 
περιόδου στην οποία εµφανίζονται. Αν µία επένδυση σε ακίνητο µετατραπεί σε ιδιοχρησιµοποιούµενο 
τότε κατηγοριοποιείται στα ενσώµατα πάγια. 
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2.8  Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
 
α)  Η Εταιρεία ως εκµισθωτής 
 
Όταν οι κίνδυνοι και τα οφέλη περιουσιακών στοιχείων που εκµισθώνονται µεταφέρονται στον 
µισθωτή, τότε τα περιουσιακά στοιχεία αυτά απεικονίζονται ως απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις.  
 
Στις οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζεται η καθαρή επένδυση στη µίσθωση η οποία αποτελείται 
από την ακαθάριστη επένδυση στη µίσθωση προεξοφλούµενη µε το τεκµαρτό επιτόκιο της 
µίσθωσης. Η διαφορά µεταξύ της ακαθάριστης επένδυσης στην µίσθωση και της καθαρής επένδυσης 
αποτελεί τους αναµενόµενους µελλοντικούς τόκους-έσοδο. Το έσοδο από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
αναγνωρίζεται κατά την διάρκεια της µίσθωσης χρησιµοποιώντας την µέθοδο της καθαρής 
επένδυσης, η οποία αντικατοπτρίζει ένα σταθερό, περιοδικό ποσοστό απόδοσης.   
 
Η Εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις για την αποµείωση απαιτήσεων εάν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις 
ότι δεν θα εισπραχθεί το σύνολο των απαιτήσεών της σύµφωνα µε τους όρους αποπληρωµής των 
συµβάσεων. Το ύψος της προβλέψεως ισούται µε τη διαφορά µεταξύ της λογιστικοποιηθείσας 
απαίτησης και της εκτιµώµενης ανακτήσιµης αξίας αυτής. Η ανακτήσιµη αξία είναι η παρούσα αξία 
των µελλοντικών ταµειακών εισροών των επισφαλών συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των 
όποιων εξασφαλίσεων και καλυµµάτων, προεξοφληµένων µε βάση το πραγµατικό επιτόκιο της 
συµβάσεως.  
 
Όταν µία απαίτηση κρίνεται ανεπίδεκτη εισπράξεως διαγράφεται σε βάρος της σχηµατισθείσης 
προβλέψεως. Μεταγενέστερες αναβιώσεις διαγραµµένων απαιτήσεων αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα της χρήσεως, αφαιρετικά των προβλέψεων για αποµείωση απαιτήσεων. Αν το ποσό 
της αναγνωρισµένης προβλέψεως για αποµείωση απαιτήσεων κριθεί υπερεκτιµηµένο, µειώνεται και η 
µείωση αυτή λογίζεται σε αύξηση των αποτελεσµάτων της χρήσεως. 
 
β)  Η Εταιρεία ως µισθωτής 
 
Μισθώσεις παγίων, για τις οποίες ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας παραµένουν 
στον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται από 
την Εταιρεία για λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά, 
σύµφωνα µε τη διάρκεια της µίσθωσης. 
 
 
2.9  Οµολογιακά και λοιπά δάνεια 
 
Τα οµολογιακά και λοιπά δάνεια της Εταιρείας καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η 
οποία είναι το καθαρό προϊόν της έκδοσης µετά την αφαίρεση των σχετικών και άµεσα σχετιζόµενων 
µε την έκδοση εξόδων. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος τους (amortised cost) 
βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου (effective interest rate). Τυχόν διαφορά µεταξύ του 
εισπραχθέντος ποσού και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια 
του δανεισµού, βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
 
2.10  Συµψηφισµός κονδυλίων χρηµατοοικονοµικών µέσων (off setting) 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό 
παρουσιάζεται στον ισολογισµό µόνο όταν: 
α) υπάρχει τέτοιο δικαίωµα συµψηφισµού των υπολοίπων βάσει της σχετικής σύµβασης και  
β) υπάρχει πρόθεση της τακτοποίησης σε καθαρή βάση ή της ταυτόχρονης τακτοποίησης της 
απαίτησης και της υποχρέωσης. 
 
 
2.11  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   
 
Η Εταιρεία θεωρεί, για σκοπούς ταµειακών ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 
και τις υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική λήξη µικρότερη των 3 µηνών, ως ταµείο και 
ταµειακά ισοδύναµα. 
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2.12 Περιουσιακά Στοιχεία απο Πλειστηριασµούς  
 
Τα γήπεδα και κτίρια που αποκτούνται από πλειστηριασµούς για ανάκτηση αποµειωθέντων δανείων, 
περιλαµβάνονται στα "Λοιπά στοιχεία ενεργητικού". Τα εν λόγω αποκτηθέντα πάγια στοιχεία από 
πλειστηριασµούς κατέχονται προσωρινά για πώληση και αναγνωρίζονται στο χαµηλότερο ποσό 
µεταξύ του κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Τα κέρδη ή ζηµίες από την 
πώληση περιλαµβάνονται στα λοιπά λειτουργικά έσοδα.  
 
 
2.13  Παροχές προς το προσωπικό 
 
α) Παροχές κατά την αποχώρηση 
 
Η Εταιρεία έχει προγράµµατα καθορισµένων παροχών κατά την αποχώρηση χρηµατοδοτούµενα και 
µη χρηµατοδοτούµενα. Τα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα χρηµατοδοτούνται µέσω καταβολής 
εισφορών (ασφαλίστρων) σε ασφαλιστικές εταιρείες. 
 
Ως πρόγραµµα καθορισµένων παροχών ορίζεται το πρόγραµµα αποχώρησης, το οποίο ορίζει 
καταβολή συγκεκριµένου ποσού αποζηµίωσης, συνήθως σε συνάρτηση µε έναν ή περισσότερους 
παράγοντες όπως είναι η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας και ο µισθός κάθε εργαζόµενου.  
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης για τα προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή κατά την 
ηµεροµηνία αναφοράς µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. Η 
δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση 
της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος. Η παρούσα αξία της δέσµευσης για την 
καθορισµένη παροχή υπολογίζεται µε την προεξόφληση των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών 
εκροών χρησιµοποιώντας επιτόκια υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων που εκφράζονται στο 
νόµισµα στο οποίο η παροχή θα πληρωθεί και που έχουν διάρκεια που προσεγγίζει τη διάρκεια της 
σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Στις χώρες όπου δεν υπάρχει συγκροτηµένη αγορά σε τέτοια 
οµόλογα, χρησιµοποιούνται τα επιτόκια της αγοράς των κρατικών οµολόγων. 
 
Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης του προγράµµατος καθορισµένων παροχών αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός από την περίπτωση που συµπεριλαµβάνεται στο κόστος ενός 
περιουσιακού στοιχείου. Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης αντανακλά την αύξηση της υποχρέωσης 
καθορισµένων παροχών που προέρχεται από την απασχόληση των εργαζοµένων µέσα στη χρήση 
καθώς και µεταβολές λόγω περικοπών ή διακανονισµών. 
 
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. 
 
Το καθαρό κόστος τόκων υπολογίζεται ως το καθαρό ποσό µεταξύ της υποχρέωσης για το 
πρόγραµµα καθορισµένων παροχών και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράµµατος επί το επιτόκιο προεξόφλησης. Το κόστος αυτό συµπεριλαµβάνεται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων στις παροχές σε εργαζοµένους. 
 
Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από εµπειρικές προσαρµογές και από αλλαγές σε 
αναλογιστικές υποθέσεις αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα στη χρήση που έχουν 
προκύψει. 
 
Όσον αφορά τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών, η Εταιρεία καταβάλλει εισφορές στα 
δηµόσια συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταµεία (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ κ.λ.π.) σε υποχρεωτική βάση. Μετά την 
καταβολή των εισφορών, η Εταιρεία δεν έχει περαιτέρω υποχρεώσεις πληρωµής. Οι τακτικές 
εισφορές λογίζονται ως καθαρές περιοδικές δαπάνες κατά το έτος οφειλής τους και ως εκ τούτου 
περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού. 
 
 
β)  Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 
 
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση ενός εργαζόµενου 
λήξει πριν την προβλεπόµενη ηµεροµηνία συνταξιοδότησης.  
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές αυτές όταν έχει καταφανώς δεσµευτεί είτε να τερµατίσει την 
απασχόληση εργαζοµένων σύµφωνα µε λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα 
να ανακληθεί, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο εθελούσιας αποχώρησης. Παροχές 
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απόλυσης ή εθελούσιας αποχώρησης, οι οποίες καθίστανται πληρωτέες σε διάστηµα µεγαλύτερο από 
12 µήνες µετά από την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία. 
 
 
γ)  Προγράµµατα για συµµετοχή στα κέρδη και επιδόµατα 
 
Η ∆ιοίκηση περιοδικά ανταµείβει µε µετρητά (bonus), υπαλλήλους µε υψηλή απόδοση, κατά 
βούληση. Παροχές σε µετρητά (bonus) οι οποίες απαιτούν έγκριση µόνο από τη ∆ιοίκηση 
αναγνωρίζονται ως δεδουλευµένα έξοδα προσωπικού. 
 
 
2.14  Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, 
εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της 
έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 
περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  
 
 
2.15  Αναβαλλόµενος φόρος 
 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται βάσει της µεθόδου υποχρεώσεως (liability method) και για 
κάθε προσωρινή διαφορά, η οποία προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ της φορολογικής βάσεως ενός 
στοιχείου ενεργητικού και υποχρεώσεων και της αξίας τους στις οικονοµικές καταστάσεις. ∆ε 
λογίζεται αναβαλλόµενος φόρος-απαίτηση εφόσον δεν είναι πιθανό ότι το αναµενόµενο φορολογικό 
όφελος πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στο εγγύς µέλλον.  
 
Για συναλλαγές που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση, η αντίστοιχη φορολογική 
επίδραση αναγνωρίζεται επίσης στην καθαρή θέση. 
 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα 
κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων.  
 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να 
ισχύουν κατά τη στιγµή του διακανονισµού της υποχρεώσεως ή απαιτήσεως.  
 
 

2.16  Προβλέψεις και ενδεχόµενες µελλοντικές υποχρεώσεις, ενδεχόµενες απαιτήσεις  
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες υποχρεώσεις, νοµικά ή µε άλλο τρόπο 
τεκµηριωµένες, ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω 
εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρεώσεως µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε 
αξιοπιστία.  
 
Η Εταιρεία επανεξετάζει την ανάγκη σχηµατισµού προβλέψεων στο τέλος κάθε χρήσεως και τις 
αναπροσαρµόζει έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην περίπτωση 
που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Όταν 
χρησιµοποιείται η προεξόφληση, η αύξηση στην πρόβλεψη που αντανακλά τη πάροδο  του χρόνου 
καταχωρείται ως δαπάνη τόκου. 
 
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα εκροών πόρων είναι ελάχιστη, οπότε δεν ανακοινώνονται. 
Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται 
εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 
 
 
2.17  Νέα και τροποποιηµένα πρότυπα που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία 
 
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις σε πρότυπα και νέες διερµηνείες, όπως εκδόθηκαν από το Συµβούλιο 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και την Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είναι 
σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2015: 
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Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ  2011-2013  
Οι τροποποιήσεις εισάγουν σηµαντικές αλλαγές σε τρία ∆ΠΧΑ, ως επακόλουθο της δηµοσίευσης των 
αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ ∆ Λ Π, ως 
ακολούθως: 
- ∆ιευκρινίζουν ότι το ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του 

τη λογιστική αντιµετώπιση του σχηµατισµού ενός από κοινού ελεγχόµενου σχήµατος στις 
οικονοµικές καταστάσεις του από κοινού ελεγχόµενου σχήµατος. 

- ∆ιευκρινίζουν ότι η εξαίρεση στο ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» για την επιµέτρηση της 
εύλογης αξίας µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων σε συµψηφισµένη βάση, αφορά  τα συµβόλαια, τα οποία 
εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής και αντιµετωπίζονται λογιστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» ή του ∆ΠΧΑ 9 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα», ανεξαρτήτως εάν πληρούν τους ορισµούς των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων σύµφωνα 
µε το ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση». 

- Αναφέρονται στην αλληλεξάρτηση του ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του ∆ΛΠ 40 
«Επενδύσεις σε Ακίνητα», διευκρινίζοντας στο τελευταίο ότι η εταιρεία θα πρέπει να εξετάσει 
εάν: (α) το αποκτηθέν ακίνητο αποτελεί επενδυτικό ακίνητο στα πλαίσια του ∆ΛΠ 40 και (β) η 

απόκτηση του επενδυτικού ακινήτου αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων, όπως αυτή ορίζεται στο 

∆ΠΧΑ 3.  

 
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.  
 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 21, Εισφορές 
 
Η διερµηνεία διευκρινίζει ότι µία εταιρεία αναγνωρίζει µία υποχρέωση για εισφορά, που δεν είναι 
φόρος εισοδήµατος, όταν η δραστηριότητα που προκαλεί την πληρωµή, όπως προσδιορίζεται από τη 
σχετική νοµοθεσία, λαµβάνει χώρα. ∆ιευκρινίζει, επίσης, ότι η υποχρέωση για την εισφορά 
αναγνωρίζεται σταδιακά µόνο εάν η δραστηριότητα που προκαλεί την καταβολή της εισφοράς 
πραγµατοποιείται κατά την διάρκεια µίας χρονικής περιόδου, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. 
Όταν η υποχρέωση εισφοράς προκύπτει µε την επίτευξη ενός ελαχίστου ορίου, για παράδειγµα ενός 
καθορισµένου ύψους εσόδων, η διερµηνεία διευκρινίζει ότι καµία υποχρέωση δεν πρέπει να 
αναγνωρίζεται πριν την επίτευξη του καθορισµένου ελάχιστου απαιτούµενου ορίου. 
 
Η υιοθέτηση της διερµηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
 
 
Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων που δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 
Εταιρία 
 

Ένα πλήθος νέων προτύπων και τροποποιήσεων σε υπάρχοντα πρότυπα θα τεθούν σε ισχύ µετά το 
2015, 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) 
 
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 7, Τροποποίηση – Γνωστοποιήσεις (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2017, δεν έχει 
υιοθετηθεί από την ΕΕ) 
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Η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών που επιτρέπουν στους χρήστες οικονοµικών 
καταστάσεων να αξιολογήσουν µεταβολές στις υποχρεώσεις προερχόµενες από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων τόσο των αλλαγών από ταµειακές ροές όσο και µη ταµειακές 
µεταβολές. Οι απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις επιπροσθέτως ισχύουν για µεταβολές σε 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, όπως περιουσιακά στοιχεία που αντισταθµίζουν 

υποχρεώσεις προερχόµενες από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, εάν οι ταµειακές ροές από αυτά τα 
περιουσιακά στοιχεία είχαν συµπεριληφθεί ή οι µελλοντικές ταµειακές ροές αυτών θα 
συµπεριληφθούν στις ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις 
περιλαµβάνουν παραδείγµατα που παρουσιάζουν πώς µία εταιρεία µπορεί να πληροί τον σκοπό των 
υποχρεώσεων για γνωστοποιήσεις.  
 
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 

∆ΛΠ 12, Τροποποίηση -  Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη 
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές  (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2017, δεν έχει υιοθετηθεί από 
την ΕΕ) 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές χρεωστικών τίτλων που 
επιµετρώνται στην εύλογη αξία στις οικονοµικές καταστάσεις και σε κόστος για σκοπούς 
φορολογικούς µπορούν να επιφέρουν εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές. Επιπλέον, διευκρινίζει ότι 
η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού δεν θέτει όριο στην εκτίµηση για πιθανά µελλοντικά 
φορολογητέα κέρδη και ότι κατά την σύγκριση εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών µε µελλοντικά 
φορολογητέα κέρδη, τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη εξαιρούν φορολογικές µειώσεις 
προερχόµενες από τον αντιλογισµό αυτών των εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών. 
 
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38, Τροποποιήσεις- ∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης (σε 
ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2016) 
 
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 απλοποιεί 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 οι εισφορές 
αυτές να αφαιρούνται από το σχετικό έξοδο, στην χρήση που η σχετική υπηρεσία παρέχεται από τον 
εργαζόµενο, αντί της κατανοµής τους στις περιόδους υπηρεσίας του υπαλλήλου.  
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
 

∆ΛΠ 27, Τροποποίηση - Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 
2016) 
 
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. 
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∆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 τις 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, οι 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 αποµείωση. 
 
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’).     
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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. 
 
 
∆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 αναµένεται να 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.  
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
 
∆ΠΧΑ 11, Τροποποίηση - Από κοινού Συµφωνίες (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2016) 
 
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. 
 
∆ΠΧΑ 15, ‘Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018, 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.  
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∆ΠΧΑ 16, Μισθώσεις  (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2019, δεν έχει υιοθετηθεί από την 
ΕΕ) 
Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 16, το οποίο αντικαθιστά τις τρέχουσες οδηγίες του ∆ΛΠ 17, η ταξινόµηση 
των µισθώσεων από την πλευρά του µισθωτή, ως λειτουργικές ή χρηµατοδοτικές µισθώσεις, 
καταργείται και όλες οι µισθώσεις αντιµετωπίζονται παρόµοια µε τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17. Οι µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται αναγνωρίζοντας την παρούσα αξία των 
πληρωτέων µισθωµάτων και απεικονίζονται είτε ως µισθωµένα στοιχεία ενεργητικού (right of use 
assets) ή µαζί µε τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια. Επιπροσθέτως, αναγνωρίζεται 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση, εάν οι πληρωµές µισθωµάτων πραγµατοποιούνται σταδιακά µέσα 
στον χρόνο, η οποία αντιπροσωπεύει την υποχρέωση πραγµατοποίησης µελλοντικών πληρωµών για 
µισθώµατα. Επιπροσθέτως, ο χειρισµός του εξόδου από µισθώσεις εναρµονίζεται για όλες τις 
µισθώσεις των µισθωτών και η αναγνώριση του εξόδου στις λειτουργικές µισθώσεις βάσει της 
σταθερής µεθόδου, κατά το ∆ΛΠ 17 αντικαθίσταται µε έξοδο απόσβεσης για τα µισθωµένα στοιχεία 
ενεργητικού και έξοδο τόκου επί των υποχρεώσεων από την µίσθωση. Η αναγνώριση των στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού από τους µισθωτές δεν είναι υποχρεωτική για ορισµένες βραχυχρόνιας 
διάρκειας µισθώσεις καθώς και µισθώσεις χαµηλής αξίας στοιχείων ενεργητικού.  
Σύµφωνα µε το νέο πρότυπο µία µίσθωση ορίζεται ως ένα συµβόλαιο, ή µέρος συµβολαίου, που 
εµπερικλείει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου ενεργητικού (το υποκείµενο στοιχείο ενεργητικού) 
για µία χρονική περίοδο σε αντάλλαγµα τιµήµατος. 
Η Εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος την επίδραση του ∆ΠΧΑ 16 στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

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 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 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 – 
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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. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση 
τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων (συµπεριλαµβανοµένων των 
παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων), τα οποία επιµετρώνται στην εύλογη αξία. 
 
2.18   Αναταξινόµηση συγκριτικών στοιχείων 
 
Τα συγκριτικά στοιχεία, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έχουν αναπροσαρµοστεί ώστε να συνάδουν µε τις 
αλλαγές στην παρουσίαση που υιοθέτησε η Εταρεία για την παρούσα χρήση. 
 
Αναλυτικότερα: 
 
 
Ισολογισµός Αναπροσαρµοσµένα 

Στοιχεία 2014 
∆ηµοσιευµένα 
Στοιχεία 2014 

Προσαρµογές 

Ενεργητικό    
Επενδυτικά Ακίνητα 19.278 - 19.278 
Ενσώµατα και άυλα 
περιουσιακά στοιχεία 

249 19.527 (19.278) 

 
 
Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήµατος 

Αναπροσαρµοσµένα 
Στοιχεία 2014 

∆ηµοσιευµένα 
Στοιχεία 2014 

Προσαρµογές 

    
Έσοδα τόκων από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

31.173 34.407 (3.234) 

Λοιπά Λειτουργικά έσοδα - 
καθαρά 

3.931 737 3.194 

Συναλλαγµατικά κέρδη/ 
(ζηµιές) 

(9) (50) 41 

 
 
 
2.19 Ανακτηµένα πάγια 
 
Με τον όρο ανακτηµένα πάγια αναφερόµαστε σε εκµισθωµένα ακίνητα ή εξοπλισµό τα οποία λόγω 
των όρων της σύµβασης τους κατά την επιστροφή τους από τον πελάτη παύει η διεκδίκηση του 
υπολειπόµενου κεφαλαίου της σύµβασης από τον πελάτη και αυτά διακραττώνται µε σκοπό την 
πώλησή τους. Ταξινοµούνται δε, σε επενδυτικά ακίνητα (όταν υπάρχει µια ταυτόχρονη εµπορική 
µίσθωση) ή σε πάγια τα οποία αναγνωρίζονται στα ανακτηθέντα ακίνητα. Κατά την ανάκτηση τα 
πάγια αυτά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους που γίνεται το νέο κόστος κτήσης και στη 
συνέχεια επιµετρώνται στο χαµηλότερο µεταξύ της αξίας κτήσης και της καθαρής αξίας 
ρευστοποίησης. Αν η καθαρή τιµή πώλησής τους είναι χαµηλότερη από τη λογιστική τους αξία, οι 
ζηµιές αποµείωσης που προκύπτουν αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήµατος. Τα ανακτηµένα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως καθώς 
και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. 
Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό για το οποίο η λογιστική αξία υπερβαίνει την 
ανακτήσιµη αξία του. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήµατος όταν προκύπτουν. 
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3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ &  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Οι εργασίες της Εταιρείας ενσωµατώνουν διαφόρους κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς (µεταβολές 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και µεταβολές των επιτοκίων), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο 
ρευστότητας. 
 
Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στην αντιµετώπιση της 
αβεβαιότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών και βασική του επιδίωξη είναι η ελαχιστοποίηση των 
ενδεχόµενων αρνητικών τους επιδράσεων στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας. Η 
πολιτική διαχειρίσεως κινδύνων που ακολουθεί η Εταιρεία επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεων από τις απρόβλεπτες µεταβολές της αγοράς. Ο κύριος όγκος των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αφορά απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, ενώ ο 
κύριος όγκος των υποχρεώσεων αφορά βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό.  
 
3.1.  Κίνδυνος αγοράς 
 
- Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων και των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού λόγω µεταβολών στις συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος από συναλλαγές σε ξένο νόµισµα πηγάζει από µια ανοιχτή 
θέση, θετική ή αρνητική, η οποία εκθέτει την Εταιρεία σε µεταβολές στις συναλλαγµατικές τιµές των 
νοµισµάτων. Αυτός ο κίνδυνος µπορεί να δηµιουργηθεί αν διατηρούνται στοιχεία ενεργητικού σε ένα 
νόµισµα, χρηµατοδοτούµενα από στοιχεία παθητικού σε άλλο νόµισµα. Η Εταιρεία καλύπτει τον  
κίνδυνο αυτό µε την τήρηση ισόποσων υποχρεώσεων στο ίδιο νόµισµα. 
 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σηµαντικά σε συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς οι συναλλαγές σε ξένο 
νόµισµα είναι περιορισµένες και δεν ξεπερνούν το 1% του χαρτοφυλακίου και των αντίστοιχων 
χρηµατοδοτήσεων την 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 2014. 
 
- Κίνδυνος από µεταβολές σε τιµές 
 
Η µορφή δραστηριοτήτων της Εταιρείας δεν συνεπάγεται την έκθεσή της σε κινδύνους από 
µεταβολές των τιµών. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κινδύνους από µεταβολές στις τιµές χρεογράφων 
(equity securities) ή αγαθών που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακές αγορές (commodities), 
καθώς δεν κατέχει χρεόγραφα ή αγαθά.  
 
- Κίνδυνος επιτοκίων 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων και 
των καθαρών εσόδων από τόκους της Εταιρείας εξαιτίας των µεταβολών στα επιτόκια αγοράς. Ο 
κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει λόγω του ετεροχρονισµού στην αναπροσαρµογή των επιτοκίων σε 
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού. 
Τα επιτόκια δανεισµού της Εταιρείας περιγράφονται στη Σηµείωση 11. Η Εταιρεία αναλαµβάνει τους 
κινδύνους από την έκθεση στις µεταβολές των επιτοκίων που επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική της 
θέση και τις ταµειακές της ροές. Οι µεταβολές στα επιτόκια της αγοράς µπορεί να έχουν θετική ή 
αρνητική επίπτωση στα επιτοκιακά περιθώρια της Εταιρείας. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση παρακολουθεί 
συνέχεια τις επιτοκιακές µεταβολές και προωθεί τις κατάλληλες ενέργειες. 
 
Οι λειτουργικές ταµειακές ροές της Εταιρείας εξαρτώνται σηµαντικά από τις διακυµάνσεις των 
επιτοκίων στην αγορά. Το σηµαντικότερο ποσοστό του ενεργητικού της Εταιρείας αποτελείται από τις 
Απαιτήσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις, οι οποίες «δηµιουργούν» έσοδο τόκων µε µεταβλητά 
επιτόκια.  
 
Η επίδραση ενδεχόµενων µελλοντικών διακυµάνσεων των επιτοκίων στα οικονοµικά αποτελέσµατα 
της Εταιρείας την 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 2014 έχει ως εξής: 
 
 2015 2014 
∆ιακύµανση επιτοκίων +1% -1% +1% -1% 
Επίδραση στα κέρδη µετά από φόρους  -€310 €220 €342 -€462 
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3.2. Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Πιστωτικός κίνδυνος είναι η ενδεχόµενη µη έγκαιρη αποπληρωµή προς την Εταιρεία των 
υποχρεώσεων των αντισυµβαλλοµένων µε συνέπεια τη δηµιουργία ζηµιών. Με βάση τα συστήµατα 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, που έχει αναπτύξει η Εταιρεία, µπορεί να εκτιµήσει τον 
πιστωτικό κίνδυνο των χαρτοφυλακίων των χρηµατοδοτικών µισθώσεων και να υπολογίσει τη 
δυνητική ζηµία που αναµένεται από αυτά. Επί πλέον, από την εµπειρία που έχει αποκτηθεί από την 
διαχρονική αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων καθορίζει πλέον πολιτικές και παρέχει οδηγίες για τον 
περιορισµό του πιστωτικού κινδύνου. 
 
Η Εταιρεία αξιοποιεί τους µηχανισµούς διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου της Μητρικής προκειµένου 
να αξιολογήσει και να διαχειριστεί τη συγκεκριµένη µορφή κινδύνου. 
 
Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει συνάψει σηµαντικές συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε µία 
και µόνο εταιρεία ή όµιλο εταιρειών µε συνέπεια να µείνει εκτεθειµένη σε σηµαντικό κίνδυνο που 
προκύπτει από την συγκέντρωση πιστώσεων. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείµενο χρηµατοδοτικής µισθώσεως, σύµφωνα µε την 
ελληνική νοµοθεσία, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων. Για το λόγο 
αυτό τα ως άνω στοιχεία αποτελούν κάλυµµα της Εταιρείας έναντι πιθανών πιστωτικών κινδύνων 
που ενδέχεται να ανακύψουν από συγκεκριµένους πελάτες.  
 
Πολιτική αποµείωσης και σχηµατισµού προβλέψεων 
 
Η Εταρεία εξετάζει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο σε διαρκή βάση προκειµένου να αξιολογήσει εάν 
υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης. Η αξιολόγηση αυτή πραγµατοποιείται σε ατοµική βάση 
για τα δάνεια και απαιτήσεις που είναι από µόνα τους σηµατικά και σε συλλογική βάση για τα δάνεια 
και απαιτήσεις που δεν είναι µεµονωµένα σηµαντικά.  
 
Εάν δεν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης για κάποιο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 
ενεργητικού τότε αυτό περιλαµβάνεται σε µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µε παρόµοια 
χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, και αξιολογείται για αποµείωση σε συλλογική βάση. Οι ζηµιές 
αποµείωσης που αναγνωρίζονται για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού χωρίς 
αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης αποτελούν ένα ενδιάµεσο βήµα µέχρι την αναγνώριση ζηµιών 
αποµείωσης σε µεµονωµένα περιουσιακά στοιχεία της οµάδας. Όταν υπάρξει διαθέσιµη 
πληροφόρηση που να υποδεικνύει την αναγνώριση ζηµιών αποµείωσης σε µεµονωµένα περιουσιακά 
στοιχεία της οµάδας, τότε τα στοιχεία αυτά αφαιρούνται από την οµάδα. Στοιχεία ενεργητικού που 
αξιολογούνται για αποµείωση σε ατοµική βαση και για τα οποία υπάρχει και συνεχίζει να 
αναγνωρίζεται ζηµιά αποµείωσης, δεν περιλαµβάνονται στην αξιολόγηση για αποµείωση σε 
συλλογική βάση. 
 
Αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ζηµιάς αποµείωσης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού που επιµετρώνται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης, το ποσό της ζηµιάς υπολογίζεται ως 
η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού και της 
παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφληµένων µε το αρχικό 
πραγµατικό επιτόκιο του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού. Αν ένα χρηµατοοικονοµικό 
στοιχείο ενεργητικού φέρει κυµαινόµενο επιτόκιο, το προεξοφλητικό επιτόκιο για τον υπολογισµό 
της ζηµιάς αποµείωσης, είναι το τρέχον πραγµατικό επιτόκιο που καθορίζεται στο συµβόλαιο. Η 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, µειώνεται µέσω της χρήσης ενός λογαριασµού 
πρόβλεψης για αποµείωση δανείων και απαιτήσεων, και το ποσό της ζηµιάς αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 
Για σκοπούς αποµείωσης σε συλλογική βάση, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
οµαδοποιούνται βάσει παρόµοιων χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου (δηλαδή βάσει της 
διαδικασίας πιστοληπτικής διαβάθµισης της Μητρικής που λαµβάνει υπόψη τον τύπο του στοιχείου 
ενεργητικού, τον επιχειρηµατικό τοµέα, τη γεωγραφική θέση, το είδος των εξασφαλίσεων, την 
ύπαρξη καθυστέρησης πληρωµών και άλλους σχετικούς παράγοντες). Αυτά τα χαρακτηριστικά 
σχετίζονται µε την εκτίµηση των µελλοντικών ταµειακών ροών για οµάδες τέτοιων στοιχείων 
ενεργητικού, αφού είναι ενδεικτικά της ικανότητας του πιστούχου να αποπληρώσει όλες τις οφειλές 
του βάσει των όρων του συµβολαίου των στοιχείων ενεργητικού που αξιολογούνται. 
 
Οι µελλοντικές ταµειακές ροές µιας οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που 
αξιολογούνται οµαδικά για πρόβλεψη αποµείωσης, εκτιµώνται βάσει των συµβατικών ταµειακών 
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ροών των στοιχείων ενεργητικού της οµάδας και των ιστορικών δεδοµένων για ζηµιές στοιχείων 
ενεργητικού µε χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου παρόµοια µε αυτά της οµάδας. 
 
Οι εκτιµήσεις για αλλαγές στις µελλοντικές ταµειακές ροές µιας οµάδας στοιχείων ενεργητικού 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν και να είναι ευθυγραµµισµένες µε τις αλλαγές σε παρατηρήσιµα 
δεδοµένα από περίοδο σε περίοδο (για παράδειγµα, αλλαγές σε ποσοστά ανεργίας, τιµές ακινήτων, 
καθεστώς αποπληρωµών, ή άλλους παράγοντες που υποδεικνύουν αλλαγές στην πιθανότητα ζηµιών 
στην οµάδα των στοιχείων ενεργητικού και στο µέγεθος αυτών). Τα ιστορικά δεδοµένα για ζηµιές 
αναθεωρούνται βάσει των παρόντων παρατηρήσιµων δεδοµένων, ώστε να ενσωµατώνεται η 
επίδραση των τρεχουσών συνθηκών που δεν επηρέασαν την περίοδο στην οποία βασίζονται τα 
ιστορικά στοιχεία, και να απαλείψει την επίδραση των συνθηκών εκείνων που δεν υπάρχουν σήµερα. 
 
Αν σε µεταγενέστερη περίοδο το ποσό της πρόβλεψης αποµείωσης µειωθεί και η µείωση µπορεί 
αντικειµενικά να συσχετισθεί µε ένα γεγονός που συνέβη µετά την αναγνώριση της πρόβλεψης 
αποµείωσης (όπως βελτίωση της πιστοληπτικής διαβάθµισης του πιστούχου), η προηγουµένως 
αναγνωρισθείσα ζηµιά αποµείωσης αντιλογίζεται µέσω αναπροσαρµογής του λογαριασµού 
προβλέψεων αποµείωσης ή της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου ενεργητικού. Το ποσό 
που αντιλογίζεται αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 
 
3.2.1 Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο προ εξασφαλίσεων 
 

2015 2014 
€ εκατ. € εκατ. 

Επιχειρηµατικά ∆άνεια 
- Μεγάλες Επιχειρήσεις 732 764 
- Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 459 500 
Λιανική Τραπεζική 
- Μικρές Επιχειρήσεις 84 91 
Πρόβλεψη Αποµείωσης (459) (373) 
Σύνολο 816 982 
 
 
Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει τη µέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο την 31 
∆εκεµβρίου 2015 και 31 ∆εκεµβρίου 2014, αντίστοιχα, χωρίς να ληφθούν υπ' όψιν τυχόν 
εξασφαλίσεις ή  άλλα µέτρα προστασίας που δεν πληρούν τα κριτήρια για συµψηφισµό στις  
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
Τα στοιχεία του ισολογισµού, που περιλαµβάνονται στον παραπάνω πίνακα, εµφανίζονται στην 
καθαρή λογιστική τους αξία, όπως αυτή αναφέρεται στον ισολογισµό. 
 
 
3.2.2 ∆άνεια και Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Παρακάτω παρατίθεται αναλυτική επισκόπηση της έκθεσης της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο 
προερχόµενο από απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 
 
 
(α) Ποιότητα του χαρτοφυλακίου των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες 
 
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την αξία των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες, προ 
αποµείωσης, η οποία αποτελεί και τη µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο προ αποµείωσης, καθώς 
και την κατηγοριοποίηση αυτών σε µη αποµειωµένα (δηλ. «δάνεια χωρίς καθυστέρηση και µη 
αποµειωµένα» και «δάνεια σε καθυστέρηση και µη αποµειωµένα») και αποµειωµένα. 
Επίσης, οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν το υπόλοιπο της πρόβλεψης αποµείωσης που έχει 
αναγνωρισθεί ανά κατηγορία δάνειων και απαιτήσεων από πελάτες και µέθοδο προσδιορισµού του 
υπολοίπου αυτής (δηλ. «ατοµική» ή «συλλογική» αξιολόγηση), τη συνολική καθαρή αξία των 
δανείων και απαιτήσεων, µετά την αποµείωση, καθώς και την αξία των εξασφαλίσεων που 
κατέχονται για την µείωση του πιστωτικού κινδύνου. 
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31 ∆εκεµβρίου 2015 
 

 

 
 
 
 
31 ∆εκεµβρίου 2014 

 

 
 
 
 
∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες χωρίς καθυστέρηση και µη αποµειωµενα 
 
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες χωρίς καθυστέρηση και µη 
αποµειωµένα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μη αποµειωµένα Αποµειωµένα 
Συνολική 

αξία 
προ 

αποµείωσης 
 

€ εκατ. 

Συσσωρευµένη πρόβλεψη Συνολική 
καθαρή 

αξία 
µετά την 

αποµείωση 
 

€ εκατ. 

Αξία 
εξασφαλίσεων 

 
€ εκατ. 

Χωρίς 
καθυστέρηση 

και µη 
αποµειωµένα 

 
€ εκατ. 

Σε 
καθυστέρηση 

και µη 
αποµειωµένα 

 
€ εκατ. 

Ατοµική 
αξιολόγηση 

 
€ εκατ. 

Συλλογική 
αξιολόγηση 

 
€ εκατ. 

Ατοµική 
αξιολόγηση 

 
€ εκατ. 

Συλλογική 
αξιολόγηση 

 
€ εκατ. 

        

Επιχειρηµατικά 199 235 755 - 1.189 -414 -12 763 710 
- Μεγάλες 
Επιχειρήσεις 153 186 390 - 729 -229 -8 492 456 
- Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις 46 49 365 - 460 -185 -4 271 254 
Λιανική 
Τραπεζική 7 10 67 - 84 -31 -1 52 40 
- Μικρές 
Επιχειρήσεις 7 10 67 - 84 -31 -1 52 40 

∆ηµόσιος 
Τοµέας - 1 1 - 2 -1 - 1 1 

- Ελλάδα - 1 1 - 2 -1 - 1 1 

Σύνολο 206 246 823 - 1.275 -446 -13 816 750 

Μη αποµειωµένα Αποµειωµένα 
Συνολική 

αξία 
προ 

αποµείωσης 
 

€ εκατ. 

Συσσωρευµένη πρόβλεψη Συνολική 
καθαρή 

αξία 
µετά την 

αποµείωση 
 

€ εκατ. 

Αξία 
εξασφαλίσεων 

 
€ εκατ. 

Χωρίς 
καθυστέρηση 

και µη 
αποµειωµένα 

 
€ εκατ. 

Σε 
καθυστέρηση 

και µη 
αποµειωµένα 

 
€ εκατ. 

Ατοµική 
αξιολόγηση 

 
€ εκατ. 

Συλλογική 
αξιολόγηση 

 
€ εκατ. 

Ατοµική 
αξιολόγηση 

 
€ εκατ. 

Συλλογική 
αξιολόγηση 

 
€ εκατ. 

        

Επιχειρηµατικά 238 211 811 - 1.260 -328 -12 920 771 
- Μεγάλες 
Επιχειρήσεις 185 161 415 - 761 -173 -8 579 478 
- Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις 53 50 396 - 499 -155 -4 341 293 
Λιανική 
Τραπεζική 12 11 68 - 91 -32 - 59 48 
- Μικρές 
Επιχειρήσεις 12 11 68 - 91 -32 - 59 48 

∆ηµόσιος 
Τοµέας - 3 1 - 4 -1 - 3 2 

- Ελλάδα - 3 1 - 4 -1 - 3 2 

Σύνολο 250 225 880 - 1.355 -362 -12 982 821 
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31 ∆εκεµβρίου 2015 
 

 
 
 
31 ∆εκεµβρίου 2014 
 

 

Υψηλής 
διαβάθµισης 

Ικανοποιητικής 
διαβάθµισης 

Υπό 
παρακολούθηση 

(υψηλότερου 
κινδύνου) 

Σύνολο των 
χωρίς 

καθυστέρηση 
και µη 

αποµειωµένων 
Αξία 

εξασφαλίσεων 

 

 
€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.  

       

Επιχειρηµατικά 112 116 10 238 175  

- Μεγάλες Επιχειρήσεις 78 105 2 185 130  

- Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις 34 11 8 53 45 

 

Λιανική Τραπεζική - 12 - 12 11  

- Μικρές Επιχειρήσεις - 12 - 12 11  

      

 

∆ηµόσιος Τοµέας - - - - -  

-Ελλάδα - - - - -  

Σύνολο 112 128 10 250 186  

 
 
∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες σε καθυστέρηση και µη αποµειωµένα 
 
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την χρονοανάλυση των δάνειων και απαιτήσεων από πελάτες σε  
καθυστέρηση και µη αποµειωµένων, προ αναγνωρισθείσας πρόβλεψης, ανά κατηγορία δανείου: 
 
 
31 ∆εκεµβρίου 2015 

 
 
 
 
 
 

Λιανική 
Τραπεζική 

 
Επιχειρηµατικά 

 
∆ηµόσιος 
Τοµέας Σύνολο των 

καθυστέρηµένων 
και µη 

αποµειωµένων 
 

Μικρές 
Επιχειρήσεις 

Μεγάλες 
Επιχειρήσεις 

Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις Ελλάδα 

 
€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. 

      

έως 29 ηµέρες 9 39 33 - 81 

30 έως 59 ηµέρες - 6 13 - 19 

60 έως 89 ηµέρες 1 141 3 1 146 

Σύνολο 10 186 49 1 246 

Αξία 
εξασφαλίσεων 9 127 39 1 176 

 
 
 

 

Υψηλής 
διαβάθµισης 

Ικανοποιητικής 
διαβάθµισης 

Υπό 
παρακολούθηση 

(υψηλότερου 
κινδύνου) 

Σύνολο των 
χωρίς 

καθυστέρηση 
και µη 

αποµειωµένων 
Αξία 

εξασφαλίσεων 

 
€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. 

      

Επιχειρηµατικά 103 89 7 199 169 

- Μεγάλες Επιχειρήσεις 72 75 6 154 136 
- Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις 31 14 1 45 34 

Λιανική Τραπεζική - 7 - 7 7 

- Μικρές Επιχειρήσεις - 7 - 7 7 

      ∆ηµόσιος Τοµέας - - - - - 

-Ελλάδα - - - - - 

Σύνολο 103 96 7 206 176 
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31 ∆εκεµβρίου 2014 

 
 
 
 
 

 
Λιανική 

Τραπεζική 

 
Επιχειρηµατικά 

 
∆ηµόσιος 
Τοµέας Σύνολο των 

καθυστέρηµένων 
και µη 

αποµειωµένων 
 

Μικρές 
Επιχειρήσεις 

Μεγάλες 
Επιχειρήσεις 

Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις Ελλάδα 

 
€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. 

      

έως 29 ηµέρες 6 104 36 1 147 

30 έως 59 ηµέρες 1 26 5 - 32 

60 έως 89 ηµέρες 4 30 6 2 42 

90 έως 179 ηµέρες - - 4 - 4 

Σύνολο 11 160 51 3 225 

Αξία 
εξασφαλίσεων 11 123 39 2 174 

 
 
 
 
Αποµειωµένα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την χρονοανάλυση των αποµειωµένων δανείων και απαιτήσεων 
από πελάτες ανά κατηγορία δανείου, µετά από αποµείωση, καθώς και την αξία των εξασφαλίσεων 
που κατέχονται για τη µείωση του πιστωτικού κινδύνου. 
 
 
31 ∆εκεµβρίου 2015 

 

 
 
 
31 ∆εκεµβρίου 2014 

 

 

Λιανική 
Τραπεζική 

    Επιχειρηµατικά 
∆ηµόσιος 
Τοµέας 

Σύνολο των 
αποµειωµένων 

δανείων 
 

Μικρές 
Επιχειρήσεις 

Μεγάλες 
Επιχειρήσεις 

Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις Ελλάδα 

 
€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. 

έως 29 ηµέρες 
 
- 40 59 - 99 

30 έως 59 ηµέρες - 13 5 - 18 

60 έως 89 ηµέρες - 61 23 - 84 

90 έως 179 ηµέρες 7 46 9 - 62 

180 έως 360 ηµέρες 3 5 23 - 31 

πάνω από 360 ηµέρες 58 225 246 1 529 

Σύνολο 68 390 364 1 823 

Αξία 
εξασφαλίσεων 24 195 181 - 399 

 

Λιανική 
Τραπεζική 

    Επιχειρηµατικά 
∆ηµόσιος 
Τοµέας 

Σύνολο των 
αποµειωµένων 

δανείων 
 

Μικρές 
Επιχειρήσεις 

Μεγάλες 
Επιχειρήσεις 

Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις Ελλάδα 

 
€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. 

έως 29 ηµέρες 
 
- 82 58 - 140 

30 έως 59 ηµέρες - 1 8 - 9 

60 έως 89 ηµέρες - 4 6 - 10 

90 έως 179 ηµέρες 6 8 14 - 28 

180 έως 360 ηµέρες 4 52 13 - 69 

πάνω από 360 ηµέρες 58 268 297 1 624 

Σύνολο 68 415 396 1 880 

Αξία 
εξασφαλίσεων 26 226 209 - 461 
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(β) Αξία Εξασφαλίσεων 
 
Η ανάλυση των εξασφαλίσων και εγγυήσεων παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες: 
 
 
31 ∆εκεµβρίου 2015 

 
Αξία εξασφαλίσεων 

 

 

Ακίνητη 
περιουσία 

 
€ εκατ. 

Χρηµατ/κές 
 

€ εκατ. 

Λοιπές 
 

€ εκατ. 

Σύνολο 
 

€ εκατ. 

     

Επιχειρηµατικά 612 13 85 710 

- Μεγάλες Επιχειρήσεις 394 12 50 456 

- Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 218 1 35 254 

Λιανική Τραπεζική 33 1 6 40 

- Μικρές Επιχειρήσεις 33 1 6 40 

     ∆ηµόσιος Τοµέας - - 1 1 

-Ελλάδα - - 1 1 

Σύνολο 645 14 92 750 

     

 
 
31 ∆εκεµβρίου 2014 

 
Αξία εξασφαλίσεων 

 

 

Ακίνητη 
περιουσία 

 
€ εκατ. 

Χρηµατ/κές 
 

€ εκατ. 

Λοιπές 
 

€ εκατ. 

Σύνολο 
 

€ εκατ. 

     

Επιχειρηµατικά 685 4 82 771 

- Μεγάλες Επιχειρήσεις 434 3 41 478 

- Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 251 1 41 293 

Λιανική Τραπεζική 37 1 10 48 

- Μικρές Επιχειρήσεις 37 1 10 48 

     ∆ηµόσιος Τοµέας - - 2 2 

-Ελλάδα - - 2 2 

Σύνολο 722 5 94 821 

     

 
 
 
(γ) Γεωγραφική κατανοµή και τοµέας δραστηριότητας των δανείων και απαιτήσεων από 
πελάτες 
 
Οι παρακάτω πίνακες παρουσίαζουν τα συνολικά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, προ 
αποµείωσης, τα αποµειωµένα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, καθώς και τις προβλέψεις 
αποµείωσης, ανά κατηγορία δανείων, τοµέα δραστηριότητας και γεωγραφική περιοχή: 
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31 ∆εκεµβρίου 2015 

 
 
 
 
31 ∆εκεµβρίου 2014 

 
 
 
3.3.  Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στην ενδεχόµενη αδυναµία της Εταιρείας να εκπληρώσει τις 
µελλοντικές υποχρεώσεις της που σχετίζονται µε χρηµατοοικονοµικά µέσα ή συναλλαγές. 
 
Η Εταιρεία παρακολουθεί και διαχειρίζεται τη ρευστότητα σε καθηµερινή βάση. Παρακολουθεί τις 
προβλεπόµενες ταµειακές ροές και διασφαλίζει την ύπαρξη επαρκών τραπεζικών δανείων από την 
µητρική εταιρεία.  
 
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει χρονικά τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας την 31 
∆εκεµβρίου 2015 και 2014 βάσει της εναποµείνουσας περιόδου µέχρι την συµβατική αποπληρωµή 
τους, προ της κεφαλαιοποίησης που έλαβε χώρα το 2016. Τα ποσά που παρατίθενται αποτελούν 
συµβατικές µη προεξοφληµένες ταµειακές ροές. 
 
 

 
Ελλάδα Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες 

 

Σύνολο 
δανείων 

Εκ των 
οποίων: 

αποµειωµένα 
δάνεια 

Συσσωρευµένη 
πρόβλεψη 

αποµείωσης 
Σύνολο 

δανείων 

Εκ των 
οποίων: 

αποµειωµένα 
δάνεια 

Συσσωρευµένη 
πρόβλεψη 

αποµείωσης 

 

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. 

Επιχειρηµατικά 1.185 751 -423 4 4 -2 

-Εµπόριο και Υπηρεσίες 348 242 -140 - - - 

-Βιοµηχανία 180 112 -56 - - - 

-Κατασκευές 116 101 -64 - - - 

-Τουρισµός 113 73 -38 - - - 

-Ενέργεια 5 4 -2 - - - 

-Λοιπές 423 219 -123 4 4 -2 

Λιανική Τραπεζική 84 67 -33 - - - 

Μικρές Επιχειρήσεις 84 67 -33 - - - 

       ∆ηµόσιος Τοµέας 2 1 -1 - - - 

-Ελλάδα 2 1 -1 - - - 

Σύνολο 1.271 820 -457 4 4 -2 

 
Ελλάδα Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες 

 

Σύνολο 
δανείων 

Εκ των 
οποίων: 

αποµειωµένα 
δάνεια 

Συσσωρευµένη 
πρόβλεψη 

αποµείωσης 
Σύνολο 

δανείων 

Εκ των 
οποίων: 

αποµειωµένα 
δάνεια 

Συσσωρευµένη 
πρόβλεψη 

αποµείωσης 

 

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. 

Επιχειρηµατικά 1.256 808 -337 4 4 -2 

-Εµπόριο και Υπηρεσίες 404 270 -119 - - - 

-Βιοµηχανία 180 133 -48 - - - 

-Κατασκευές 126 106 -50 - - - 

-Τουρισµός 113 78 -30 - - - 

-Ενέργεια 5 4 -2 - - - 

-Λοιπές 428 217 -88 4 4 -2 

Λιανική Τραπεζική 91 68 -33 - - - 

Μικρές Επιχειρήσεις 91 68 -33 - - - 

       ∆ηµόσιος Τοµέας 4 1 -1 - - - 

-Ελλάδα 4 1 -1 - - - 

Σύνολο 1.351 877 -371 4 4 -2 
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31 ∆εκεµβρίου 2015 Εντός 1 
έτους 

Από 1 έως 5 
έτη 

Άνω των 
5 ετών 

Σύνολο 

Οµολογιακά και λοιπά τραπεζικά 
δάνεια 

486.687 454.959 52.870 994.516 

Μελλοντικοί τόκοι δανείων 25.955 13.508 1.604 41.067 
Προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

18.376 - - 18.376 

Συνολικές υποχρεώσεις 531.018 468.467 54.474 1.053.959 
 
 

  
31 ∆εκεµβρίου 2014 Εντός 1 

έτους 
Από 1 έως 

5 έτη 
Άνω των 

5 ετών 
Σύνολο 

Οµολογιακά και λοιπά τραπεζικά 
δάνεια 

141.124 821.090 53.043 1.015.257 

Μελλοντικοί τόκοι δανείων 27.097 36.122 2.948 66.167 
Προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

22.386 - - 22.386 

Συνολικές υποχρεώσεις 190.607 857.212 55.991 1.103.810 
 
Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2015 η εταιρεία προχώρησε σε µείωση του αλληλόχρεου δανειακού της  
ύψους 70 εκ. ευρώ µέσω της έκδοσης Οµολογιακού δανείου. 
 
Την 29 Μαρτίου 2016 καταβλήθηκε το ποσό των 95 εκ € που αφορούσε την αύξηση των ιδίων 
κεφαλαίων σε συνέχεια έκτακτης Γ.Σ. της 24ης Μαρτίου 2016. Το σύνολο του ποσού 
χρησιµοποιήθηκε για τη µείωση του αλληλόχρεου δανεισµού ποσού 80 εκ € και σε πρόωρη 
αποπληρωµή δόσεων Οµολογιακού δανείου ποσού 15 εκ €. 
 
3.4.  Κεφαλαιακή επάρκεια 
 
Οι αρχικοί στόχοι της διαχείρισης του κεφαλαίου είναι να εξασφαλιστεί ότι η Εταιρεία διατηρεί 
ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας προκειµένου να υποστηριχθούν οι εργασίες της και 
να µεγιστοποιηθεί το όφελος των µετόχων.  
 
Λόγω της µεγάλης αύξησης των προβλέψεων και της αποµείωσης αξίας των ανακτηµένων ακινήτων 
ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015 διαµορφώθηκε σε -4,03%. 
 
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων την 24/03/2016  ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
κατά 95 εκ. ευρώ µε καταβολή µετρητών, η οποία έλαβε χώρα την 29/03/2016. Το εν λόγω ποσό 
χρησιµοποιήθηκε  για τη µείωση του δανεισµού της εταιρείας.  
  
Η  συγκεκριµένη κίνηση αναµένεται να οδηγήσει τον ∆ΚΕ πάνω από τα ελάχιστα επίπεδα του 8% 
καθ΄ολη τη διάρκεια του 2016. 
 
 
3.5.  Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 
 
Η λογιστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των απαιτήσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
εκτιµάται ότι προσεγγίζει την πραγµατική τους αξία. Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση την 
παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις 
χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για την Εταιρεία για την χρήση 
παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων. 
 
4. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 
 
Το ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 
 

 31.12.2015  31.12.2014 
Ταµείο 1  1 
Καταθέσεις  Όψεως 440  512 
Σύνολο 441  513 
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Οι καταθέσεις όψεως ανά κατηγορία πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζικών ιδρυµάτων την 
31/12/2015 σύµφωνα µε τον οίκο αξιολόγησης Moody’s είναι η ακόλουθη: 
 

 
Βαθµός 
Αξιολόγησης  31/12/2015  

Βαθµός 
Αξιολόγησης 

 

31/12/2014 

EUROBANK Caa3  420  Caa2  241 

Ε.Τ.Ε  Caa3  7  Caa1  107 

ALPHABANK Caa3  13  Caa1  72 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Caa3  -  Caa1  92 

   440    512 

 
Οι λογαριασµοί όψεως της εταιρείας είναι άτοκοι. Η Εταιρεία δεν διατηρεί σηµαντικά υπόλοιπα στους 
συγκεκριµένους λογαριασµούς σε όλη τη διάρκεια του έτους και χρησιµοποιεί τα όποια υπόλοιπα 
καθηµερινά, για αποπληρωµή του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της.  
 
5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
Οι µικτές απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, την 31 ∆εκεµβρίου 2015 και την 31 ∆εκεµβρίου 
2014, αναλύονται µε βάση το χρόνο που καθίστανται ληξιπρόθεσµες ως εξής: 

 
 

 
Οι καθαρές απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις µειωµένες από µισθωτικές εγγυήσεις 
αναλύονται κατά νόµισµα ως εξής : 

 31.12.2015  31.12.2014 
Ευρώ 1.269.230  1.331.173 
Ξένο νόµισµα 5.772  24.136 
Καθαρές απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.275.002  1.355.309 
Πρόβλεψη επισφαλειών (458.558)     (373.364) 
Aπαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 816.444  981.945 

 
 
Τα  συναλλαγµατικά κέρδη από την αποτίµηση των απαιτήσεων σε ξένο νόµισµα ανήλθαν το 2015 
σε € 620 χιλ. (2014: € 455 χιλ. ζηµία). 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης για αποµείωση απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2015 και 2014,  
αναλύεται ως εξής: 
 

  

 31.12.2015  31.12.2014 
Μικτές απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
µειωµένες από µισθωτικές εγγυήσεις 

     

Εντός 1 έτους 506.922  567.099 
Από 1 έως 5 έτη 401.151  371.943 
Άνω των 5 ετών 509.458  565.139 
 1.417.531  1.504.181 
Έσοδα τόκων επόµενων χρήσεων (142.529)  (148.872) 
Καθαρές απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.275.002  1.355.309 
Πρόβλεψη επισφαλειών (458.558)          (373.364) 
Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 816.444  981.945 

Καθαρές απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
µειωµένες από µισθωτικές εγγυήσεις  

31.12.2015  31.12.2014 

Εντός 1 έτους 484.422  545.460 
Από 1 έως 5 έτη 336.722  308.224 
Άνω των 5 ετών 453.858  501.626 
Καθαρές απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.275.002  1.355.309 
Πρόβλεψη επισφαλειών (458.558)     (373.364) 
Aπαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 816.444  981.945 
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Υπόλοιπο 1.1.2014 242.867 
∆ιενεργηθείσες προβλέψεις 1.1 - 31.12.14 111.977 
Προβλέψεις T-Leasing 33.682 
∆ιαγραφές (15.162) 
Υπόλοιπο 31.12.14 373.364 

 
Υπόλοιπο 1.1.2015 373.364 
∆ιενεργηθείσες προβλέψεις 1.1 - 31.12.15 
Μεταβολή στην παρούσα αξία των ζηµιών αποµείωσης 
Προβλέψεις T – Credit                                                     

116.534 
(3.814) 
2.773 

∆ιαγραφές (30.298) 
Υπόλοιπο 31.12.15 458.559 

 
Η διαγραφή των 30,3 εκ. ευρώ αφορά στη συνολική διαγραφή απαιτήσεων καθώς και σε διαγραφή 
απαιτήσεων και αναγνώρισή τους είτε ως επενδυτικά ακίνητα, είτε ως ανακτηµένα πάγια. 
 
Η καθαρή λογιστική αξία των απαιτήσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις δε διαφέρει σηµαντικά από 
την εύλογη αξία τους. 
 

6.     ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 
 

 
7. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού αναλύονται ως εξής. 

 
 
 
8. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Οικόπεδα και 
κτήρια 

2015 2014 

Αναπόσβεστη αξία την 1η Ιανουαρίου 19.278 19.752 

Προσθήκες 13.375 1.000 

Πωλήσεις -Μειώσεις (281) 0 

Αποµειώσεις αξίας (2.488) (1.783) 

Αποσβέσεις χρήσεως (268) (228) 

Μεταφορά από ανακτηµένα πάγια σε επενδυτικά ακίνητα 1.649 537 

Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 31.265 19.278 

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 31.265 19.278 

Αξία κτήσεως 43.866 28.769 

Σωρρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις (12.601) (9.491) 

Ποσά αναγνωρισµένα στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος για επενδυτικά ακίνητα 2015 2014 

Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων 1.573  1.885 

Αποσβέσεις χρησεως (268) (228) 

 31.12.2015  31.12.2014 
Συµµετοχή στην T-Credit -  1.400 
 -  1.400 

 31.12.2015  31.12.2014 
Πλειστηριάσµατα 1.069  1.069 
∆οσµένες εγγυήσεις ενοικίων 24  22 
Λογαριασµός διαχείρισης προκαταβολών 1.246  291 
Προπληρωµένα έξοδα και δεδουλευµένα έσοδα 1.496  1.044 
 3.835  2.426 
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Αποµειώσεις αξίας (2.488) (1.783) 

Σύνολο (1.183) (126) 

Η απαίτηση που απορρέει από µελλοντικές ελάχιστες καταβολές µισθωµάτων βάσει µη 
ακυρώσιµων λειτουργικών µισθώσεων, αναλύεται ως εξής: 

    2015     2014 

  
Εντός 1 έτους 1.559 1.521 

Από 1 εώς 5 έτη 5.028 5.066 

Άνω των 5 ετών 2.493 3.852 

Σύνολο 9.080 10.439 
 

 
9.     ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Η κίνηση των περιουσιακών στοιχείων κατά την διάρκεια της χρήσεως 2015  και 2014 αναλύεται ως 
εξής :  
 

 

Οικόπεδα, 
κτίρια, 

βελτιώσεις 

Έπιπλα, 
εξοπλισµός, 

οχήµατα 

Η/Υ και 
λογισµικά 

προγράµµατα 

Άυλα 
περιουσιακά 

στοιχεία  Σύνολο 
Κόστος 1.1.2014 114 2.407 2.093 404 5.018 
Προσθήκες 117 82 428 210 837 

Μειώσεις - Πωλήσεις 0 (768) (1) 0 (769) 

Μεταφορές 0 (57) 57 0 0 

Κόστος 31.12.2014 231 1.664 2.577 614 5.086 

      
Κόστος 1.1.2015 231 1.664 2.577 614 5.086 
Απορρόφηση T- Credit 0 2.578 188 67 2.833 
Προσθήκες 0 35 59 0 94 
Μειώσεις – Πωλήσεις 0 (2.012) (78) 0 (2.090) 

Κόστος 31.12.2015 231 2.265 2.746 681 5.923 

      
Συσωρευµένες 
Αποσβέσεις 1.1.2014 

114 2.401 1.922 375 4.812 

Αποσβέσεις χρήσεως 117 78 411 190 796 
Αποσβέσεις µειώσεων 0 (771) 0 0 (771) 
Μεταφορές 0 (78) 78 0 0 
Συσωρευµένες 
Αποσβέσεις 31.12.2014 

231 1.630 2.411 565 4.837 

      
Συσωρευµένες 
Αποσβέσεις 1.1.2015 

231 1.630 2.411 565 4.837 

Απορρόφηση T-Credit 0 2.105 171 66 2.342 
Αποσβέσεις χρήσεως 1 37 79 0 117 
Αποσβέσεις µειώσεων (3) (1.767) (75) 0 (1.845) 
Συσωρευµένες 
Αποσβέσεις 31.12.2015 

229 2.005 2.586 631 5.451 

      
Αναπόσβεστη αξία την 
31.12.2014 

0 34 166 49 249 

Αναπόσβεστη αξία την 
31.12.2015 

2 260 160 50 472 

      
 
10.     ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΑ ΠΑΓΙΑ 
 
Κατά την 31/12/2015 η εταιρεία είχε στην κατοχή της ανακτηµένα πάγια ύψους  113.201  χιλ. ευρώ 
(130.348 χιλ. ευρώ την 31/12/2014) 
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Η διακύµανση οφείλεται στην προσθήκη νέων ανακτηµένων ακινήτων ύψους 22,9 εκ. ευρώ, τα  
οποία αναγνωρίστηκαν στην εύλογη αξία τους και στις ζηµίες από την αποµείωση της αξίας τους που 
ανήλθαν στα 34,3 εκ. ευρώ.  
 

 2015  2014 

Υπόλοιπα έναρξης  130.348  142.577 
Ανακτήσεις χρήσης     22.952  7.682 
Πωλήσεις 
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα 

  (4.128) 
  (1.649) 

 (191) 
(537) 

Αποµείωση (34.322)  (19.183) 
Υπόλοιπο κλεισίµατος 113.201  130.348 

 
 
11. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
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 
Εταιρείας.  

Το Νοέµβριο του 2015, µετά την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, 
η οποία καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από θεσµικούς και λοιπούς επενδυτές, το ποσοστό των κοινών 
µετοχών µε δικαίωµα ψήφου της Τράπεζας που κατείχε το ΤΧΣ µειώθηκε από 35,41% σε 2,38%. 
Παρά την προαναφερθείσα σηµαντική µείωση του ποσοστού συµµετοχής του, το ΤΧΣ θεωρείται ότι 
συνεχίζει να ασκεί ουσιώδη επιρροή στην Τράπεζα. Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο του Νόµου 
3864/2010, όπως είναι σε ισχύ, το ΤΧΣ ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου του στη Γενική Συνέλευση της 
Τράπεζας µόνο για αποφάσεις που αφορούν στην τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας, 
περιλαµβανοµένης της αύξησης ή µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ή της παροχής 
σχετικής εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, αποφάσεις σχετικές µε 
συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Τράπεζας, 
µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού (περιλαµβανοµένης της πώλησης θυγατρικών), ή για όποιο άλλο 
θέµα απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2190/1920.  
 
Επιπλέον, την 4 ∆εκεµβρίου 2015 η Τράπεζα υπέγραψε µία νέα σύµβαση πλαισίου συνεργασίας µε 
το ΤΧΣ, η οποία αντικατέστησε την προηγούµενη σύµβαση που είχε υπογραφεί την 26 Αυγούστου 
2014, η οποία ρυθµίζει, µεταξύ άλλων, (α) την εταιρική διακυβέρνηση της Τράπεζας, (β) το σχέδιο 
αναδιάρθρωσης της Τράπεζας και την παρακολούθηση αυτού, (γ) την παρακολούθηση της 
εφαρµογής του πλαισίου διαχείρισης των µη εξυπηρετούµενων δανείων και την παρακολούθηση της 
απόδοσης της Τράπεζας στη διαχείριση αυτών, (δ) την εξειδίκευση για την Τράπεζα των ουσιωδών 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στον Νόµο 3864/2010 και τις περιπτώσεις µετατροπής των υπό 
περιορισµούς δικαιωµάτων ψήφου του ΤΧΣ σε πλήρη, (ε) την παρακολούθηση του πραγµατικού 
προφίλ κινδύνου της Τράπεζας συγκρινόµενο µε την εγκεκριµένη στρατηγική κινδύνου και 
κεφαλαίου, (στ) τη συναίνεση του ΤΧΣ για τη στρατηγική κινδύνου και κεφαλαίου του Οµίλου της 
Τράπεζας και για τη στρατηγική, την πολιτική και τη διακυβέρνηση του Οµίλου της Τράπεζας σχετικά 
µε τη διαχείριση των καθυστερούµενων και µη εξυπηρετούµενων δανείων και (ζ) τα καθήκοντα, τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του εκπρόσωπου του ΤΧΣ στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας. 
 
Η Εταιρεία συνάπτει συµβάσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις στο 
πλαίσιο των συνηθισµένων εργασιών της. Επίσης χρηµατοδοτείται από την µητρική Τράπεζα 
EUROBANK ERGASIAS A.E. στην οποία διατηρεί καταθέσεις και λαµβάνει διάφορες υπηρεσίες από 
αυτή. Οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις είναι είτε θυγατρικές της Τράπεζας είτε είναι συνδεδεµένες µε 
αυτές. Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων 
εταιρειών για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής: 
 

α. Έσοδα από χρηµατοδοτική µίσθωση και λοιπά έσοδα 
  1.1 - 31.12.2015 1.1 - 31.12.2014 

TΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 514 159 

GRIVALIA PROPERTIES A.E. 209 289 
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EUROBANK PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A 2 0 

BE-BUSINESS EXCHANGES A.E. 18 1.846 

EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ 1 3 

EUROBANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 20 20 

EUROBANK HOUSEHOLD LENDING SERVICES 12 12 

EUROBANK CYPRUS LTD 5 6 

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY UNIVERSAL BANK 6 13 

EUROBANK FACTORS ΑΕ 28 1 

T-CREDIT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΕ 0 84 

EUROBANK BUSINESS SERVICES 1 0 

Σύνολο  816 2.433 

 

β. Έξοδα τόκων και λοιπά έξοδα 
 1.1 - 31.12.2015 1.1 - 31.12.2014 

TΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 26.517 37.220 

EUROBANK PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A 686 630 

BE-BUSINESS EXCHANGES A.E. 566 8 

EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ 1 56 

BUSINESS SERVICES A.E. 4 4 

EUROBANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 224 204 

EUROBANK CYPRUS LTD 308 358 

T-CREDIT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΕ 0 21 

EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α. 103 126 
EUROLIFE ERB Α.Ε.Α.Ζ. 126 106 

EUROBANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 
Α.Ε. 32 
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Σύνολο 28.567 38.766 

 
 
γ. ∆ιεταιρικά υπόλοιπα συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

 

 Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 31.12.2015 31.12.2014 

TΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 57 35 

GRIVALIA PROPERTIES A.E. 7.146 9.669 

EUROBANK PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A 66 18 

BE-BUSINESS EXCHANGES A.E. 3 3 

EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ 0 39 

EUROBANK CYPRUS LTD 87 79 

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY UNIVERSAL BANK 173 197 

EUROBANK FACTORS AE 11 14 

T-CREDIT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΕ 0 518 

EUROBANK BUSINESS SERVICES 20 0 

Σύνολο 7.563 10.572 

 

  Λοιπές απαιτήσεις                                                                                  

  ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 239 114 

EUROBANK LEASING EAD 171 171 

Σύνολο 410 285 
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Υποχρεώσεις 

   

  ∆άνεια 31.12.2015 31.12.2014 

TΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 954.499 976.558 

EUROBANK PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. 30.050 27.406 

EUROBANK CYPRUS Ltd. 9.968 10.083 

 994.517 1.014.047 
 

Προµηθευτές  31.12.2015 31.12.2014 

TΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 538 766 

BE – BUSINESS EXCHANGES A.E. 157 0 

EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ 0 9 

EUROBANK BUSINESS SERVICES A.E. 1 1 

EUROBANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 85 61 

ERB ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Μ.Α. 285 193 

EUROLIFE ERB Α.Ε.Α.Ζ. 0 6 

EUROBANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Α.Ε. 3 3 

Σύνολο 1.069 1.039 

 
δ. Αµοιβές ∆ιοίκησης 
 
Οι αµοιβές των βασικών µελών της ∆ιοίκησης της εταιρείας ανέρχονται την 31/12/2015 σε 0,76 εκ. ευρώ 
(0,76 εκ. ευρώ την 31/12/2014). 
 

 ε. Οι απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναλύονται ως εξής : 
 

  EUROBANK 
PRIVATE 
BANK LUX 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
EUROBANK 

AE  

GRIVALIA 
PROPERTIES 

A.E. 

BE-
BUSINESS 
EXCHANGES 

A.E. 

EUROBANK 
EQUITIES 
ΑΕΠΕΥ 

EUROBANK 
FACTORS 

AE 

EUROBANK 
CYPRUS 
LTD 

PUBLIC 
JOINT 
STOCK 

COMPANY 
UNIVERSA
L BANK 

EUROBANK 
BUSINESS 
SERVICES 

A.E. 

T-CREDIT 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 

ΑΕ 

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2014 17 46 11.987 58 75 18 95 266 - - 

Αποπληρωµές κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 

-9 -11 -2.318 -56 -36 -12 -43 -126 - 507 

Νέες συµβάσεις 10 - - 1 - 8 27 57 - 11 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 
2014 

18 35 9.669 3 39 14 79 197 - 518 

         
 

 

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2015 18 35 9.669 3 39 14 79 197 - 518 

Αποπληρωµές κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 

-30 -33 -2.551 -1 -39 -11 -38 -149 -6 -518 

Υπόλοιπο από τιµολογήσεις 7 55 28 - - - 10 68 3 - 

Νέες συµβάσεις 71 - - 1 - 8 36 57 23 - 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 
2015 

66 57 7.146 3 - 11 87 173 20 - 

         
 

 
Έσοδα τόκων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 1.1 - 31.12.14 

0 15 239 1 3 1 5 11 
0 

19 

Έσοδα τόκων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 1.1 - 31.12.15 

2 0 163 0 1 0 5 6 
1 

0 

 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ αποτελούνται απο τα έσοδα, τα 
έξοδα και τις υποχρεώσεις. Τα έσοδα αφορούν εµπορική µίσθωση κτιρίου, τόκους προθεσµιακής 
κατάθεσης, τόκους συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, πώλησης παγίων,δανειστικές συµβάσεις 
προσωπικού και αµοιβή υποστηρικτικών υπηρεσιών. Τα έξοδα αφορούν τόκους δανείων, διάφορα 
έξοδα τραπεζών, ασφάλιστρα, προµήθειες εκδόσεως εγγυητικών επιστολών, δανειστικές συµβάσεις 
προσωπικού, αµοιβές διοικητικής υποστήριξης και ενοίκια κτιρίων. Οι υποχρεώσεις αφορούν τον 
δανεισµό της εταιρείας, τους δεδουλευµένους τόκους των δανείων και το χρεωστικό υπόλοιπο της 
leasing προς την Τράπεζα. 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της GRIVALIA PROPERTIES AE, προέρχονται από 
τόκους συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης και κατανοµή δαπανών. 
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Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της EUROBANK PRIVATE BANK LUXEMBOURG 
SA προέρχονται από τόκους έσοδα σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και πώληση παγίων, καθώς 
και τον δανεισµό της εταιρείας µε τους τόκους αυτού.  
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της BE-BUSINESS EXCHANGES A.E., αφορούν 
έσοδα από σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης και δανειστική σύµβαση προσωπικού ενώ τα έξοδα 
αφορούν ενοίκιο συγχωνευµένου λογιστηρίου και την αµοιβή για παροχή λογιστικών υπηρεσιών και 
e – invoicing. 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ αποτελούνται 
έξοδα που αφορούν αµοιβή παροχής διοικητικής υποστήριξης καθώς και από τόκους έσοδα 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της EUROBANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 
προέρχονται από τη διενέργεια εκτιµήσεων εξοπλισµού και ακινήτων που θα αποτελέσουν 
αντικείµενο σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, έξοδα από αµοιβές τεχνικών ελέγχων καθώς και 
από έσοδα από ενοίκιο κτιρίου. 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της EUROBANK HOUSEHOLD LENDING 
SERVICES από έσοδα από ενοίκιο κτιρίου. 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της EUROBANK CYPRUS Ltd. προέρχονται από 
τόκους έσοδα σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, καθώς και τον δανεισµό της εταιρείας µε τους 
τόκους αυτού.   
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της PUBLIC JOINT STOCK COMPANY UNIVERSAL 
UNIVERSAL BANK, προέρχονται από τόκους συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της EUROBANK FACTORS ΑΕ, προέρχονται από 
τόκους συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης και δανειστική σύµβαση προσωπικού. 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της BUSINESS SERVICES A.E. αφορούν αµοιβή 
της δεύτερης για την διαχείριση των θεµάτων µισθοδοσίας της Εταιρείας και έσοδο από τόκους 
συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της EUROLIFE ERB A.E.Γ.Α. αφορούν 
ασφαλιστικές καλύψεις των ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων της Εταιρείας. 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της EUROLIFE ERB Α.Ε.Α.Ζ. αφορούν 
ασφαλιστικές καλύψεις για το προσωπικό της . 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της ERB LEASING EAD, αφορούν 
προσφερόµενες υπηρεσίες προς αυτήν. 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της EUROBANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΕ αφορούν αµοιβή της δεύτερης για διαχείριση των επισφαλών απαιτήσεων των 
πελατών της πρώτης. 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και της ERB ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E.Μ.Α. , 
αφορούν προµήθειες για την σύναψη ασφαλιστικών συµβολαίων. 
 
12. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Οι προµηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις στον ισολογισµό αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 
 
 
 

 31.12.2015  31.12.2014

Προµηθευτές 12.266  9.085

Πιστωτές διάφοροι 366  7.715

Λοιπά  5.744  5.586

Σύνολο 18.376  22.386
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13.  ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
 
Την 31η ∆εκεµβρίου 2014, η Εταιρεία διατηρούσε δανειακούς λογαριασµούς µε την µητρική εταιρεία, 
την EUROBANK PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A, την EUROBANK CYPRUS Ltd. και την European 
Investment Bank. Το δάνειο µε την EIB ποσού €1,2 εκ. αποπληρώθηκε στο σύνολό του εντός του 
2015:     

  31.12.2015  31.12.2014 

Οµολογιακά δάνεια σταθερού επιτοκίου σε € 68.360  72.272 

Οµολογιακά δάνεια κυµαινόµενου επιτοκίου σε € 809.340  819.000 

Οµολογιακά δάνεια µειωµένης εξασφάλισης κυµαινόµενου 
επιτοκίου σε € 

50.000  50.000 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε Ξ.Ν. 5.782  24.148 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε € 58.485  46.584 

∆εδουλευµένοι τόκοι  2.550  3.254 

Σύνολο 994.517  1.015.257 

Μείον: Πληρωτέα στην επόµενη χρήση 486.687  141.124 
Μακροπρόθεσµα οµολογιακά και λοιπά τραπεζικά 
δάνεια 507.830  874.133 

 
 
Τα έξοδα τόκων των δανείων, στη χρήση 2015 ανήλθαν σε € 26.707 χιλ. (€37.266 χιλ. στη χρήση 
2014).  
Η καθαρή λογιστική αξία των οµολογιακών και λοιπών τραπεζικών δανείων δε διαφέρει σηµαντικά 
από την εύλογη αξία τους. 
 
Ο χρόνος αποπληρωµής των δανείων, προ της κεφαλαιοποίησης του 2016, παρουσιάζεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
 

 31.12.2015  31.12.2014 
Εντός 1 έτους 486.687  141.124 
Από 1 έως 5 έτη 454.959  821.090 
Άνω των 5 ετών 52.871  53.043 
Σύνολο 994.517  1.015.257 

 
 
 
Την 29 Μαρτίου 2016 καταβλήθηκε το ποσό των 95 εκ € που αφορούσε την αύξηση των ιδίων 
κεφαλαίων σε συνέχεια έκτακτης Γ.Σ. της 24ης Μαρτίου 2016. Το σύνολο του ποσού 
χρησιµοποιήθηκε για τη µείωση του αλληλόχρεου δανεισµού ποσού 80 εκ € και σε πρόωρη 
αποπληρωµή δόσεων Οµολογιακού δανείου ποσού 15 εκ €. 
 
Η Εταιρεία στις 15 Σεπτεµβρίου 2016 προχώρησε σε σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου ύψους 30 
εκ € µε την τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. και την Eurobank Private Bank Luxembοurg S.A. µε 
ηµεροµηνία λήξης την 19 Σεπτεµβρίου 2019 και επιτόκιο 1M Euribor + 2,25%. 
 
Η συναλλαγµατική αποτίµηση των βραχυπρόθεσµων δανείων σε ξένο νόµισµα το 2015 ανήλθε σε 
κέρδη € 568 χιλ. ενώ το 2014 είχε ανέλθει σε κέρδη ύψους € 505 χιλ. 
Ο εκδότης για όλα τα οµολογιακά δάνεια έχει το δικαίωµα να αποπληρώσει το δάνειο σε οποιαδήποτε 
στιγµή κατά τη διάρκειά του, καταβάλλοντας το σύνολο του κεφαλαίου και τους αντίστοιχους 
δεδουλευµένους τόκους. 
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Τα πραγµατικά επιτόκια των δανείων την 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 2014 είχαν ως εξής: 
 

 2015 2014 
 € Ξ.Ν. € Ξ..Ν. 
Οµολογιακά δάνεια σταθερού 
επιτοκίου (€) 

4,69%-7,15%  4,69%-7,15%  

Οµολογιακά δάνεια 
κυµαινόµενου επιτοκίου (€) 

3Μ Euribor ή 1M 
Euribor + 2,25% 
/ 3M Euribor + 

3,25% 

 

3Μ Euribor ή 1M 
Euribor + 2,25% 
/ 3M Euribor + 

3,25% 

 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια (Ξ.Ν.)  
Libor + 
2,25% 

 
Libor + 
2,25% 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια (€) 
1M Euribor + 
2,25% / Β.Ε.Χ. 

Eurobank 
 

1M  
Euribor + 2,25% 

 

Οµολογιακά δάνεια µειωµένης 
εξασφάλισης (€) 

3M Euribor + 
2,25% 

 
3M Euribor + 

2,25% 
 

Οµολογιακά δάνεια 
κυµαινόµενου επιτοκίου – EIB 
(€) 

3M Euribor + 
0,49% 

 
3M Euribor + 

0,49% 
 

 
 
Τα δάνεια της Εταιρείας είναι ελεύθερα εγγυήσεων. 
Η έκθεση του δανεισµού της Εταιρείας σε µεταβολές των επιτοκίων σύµφωνα µε τις συµβατικές 
ηµεροµηνίες ανατοκισµού ή την ωρίµανση αυτού χρονικά την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι ως 
εξής: 
 

 31.12.2015  31.12.2014 
Έως 1 µήνα 298.617  328.777 
Από 1 µήνα έως 3 µήνες 627.340  614.208 
Από 3 µήνες έως 12 µήνες 961  2.019 
Από 1 έτος έως 5 έτη 67.599  70.253 
 994.517  1.015.257 

 
 
14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Σύµφωνα µε το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόµενος δικαιούται εφάπαξ αποζηµίωση σε 
περίπτωση απολύσεως ή συνταξιοδοτήσεως. Το ποσό της αποζηµιώσεως εξαρτάται από το χρόνο 
προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόµενου την ηµέρα της απολύσεως ή συνταξιοδοτήσεώς 
του. Αν ο εργαζόµενος παραµείνει στην Εταιρεία µέχρι να συνταξιοδοτηθεί κανονικά, δικαιούται 
ποσό εφάπαξ ίσο µε το 40% της αποζηµιώσεως που θα έπαιρνε αν απολυόταν την ίδια µέρα. Ο 
ελληνικός εµπορικός νόµος προβλέπει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να σχηµατίζουν πρόβλεψη που 
αφορά το σύνολο του προσωπικού και τουλάχιστον για την υποχρέωση που δηµιουργείται επί 
αποχωρήσεως λόγω συνταξιοδοτήσεως (40% της συνολικής υποχρεώσεως). 
 
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν µέσω αναλογιστικής µελέτης µε βάση 
το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ19. Οι πίνακες που ακολουθούν εµφανίζουν την σύνθεση της καθαρής 
δαπάνης για τη σχετική πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα των χρήσεων 2015 και 
2014 και την κίνηση των σχετικών λογαριασµών προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού που 
παρουσιάζονται στον συνηµµένο Ισολογισµό της περιόδου που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 
2014. 
 
Η µεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης έχει ως εξής: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Υπόλοιπο 1 ης Ιανουαρίου 2014  238 
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας   20 
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµιές  73 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος  -56 
Υπόλοιπο 31ης  ∆εκεµβρίου 2014  275 
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 
 

 2015 2014 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,58% 2,57% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 0,25% έως 2,6% από 0,5% έως 2,5% 

Πληθωρισµός  1,60% 2% 

∆ιάρκεια υποχρεώσεων 
 

16,10 έτη 16,90 έτη 

 
15. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 
Η πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος αναλύεται ως 
ακολούθως: 
 
 

 1.1 - 31.12.2015  1.1 - 31.12.2014 
Φόρος εισοδήµατος χρήσης 0  0 
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 16) 0  240 
Σύνολο 0  240 

 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α' 80/16-7-2015) 
αυξήθηκε από 26% σε 29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των κερδών από επιχειρηµατική 
δραστηριότητα της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013. 
 
Στη γραµµή του ισολογισµού «Απαιτήσεις από φόρο εισοδήµατος» ποσού 4,287 εκ. ευρώ το σύνολο 
του ποσού είναι απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Το  αντίστοιχο ποσό για το 2014 ήταν 11,715 
εκ. ευρώ και περιλάµβανε 9,503 εκ. ευρώ απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο  και 2,212 εκ. ευρώ 
προκαταβολή φόρου εισοδήµατος. 
 
Φορολογικό πιστοποιητικό και ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 
 
Από τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και έπειτα, σύµφωνα µε το Νόµο 4174/2013 
(άρθρο 65Α) όπως ισχύει (και όπως όριζε το άρθρο 82 του Νόµου 2238/1994) οι Ελληνικές 
ανώνυµες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης των οποίων οι ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται έως και τις χρήσεις µε έναρξη πριν την 1 
Ιανουαρίου του 2016 να λαµβάνουν «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό», το οποίο εκδίδεται, µετά 
τη διενέργεια σχετικού φορολογικού ελέγχου, από το νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που 
ελέγχει και τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 
Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 1159/2011, δεκαοκτώ µήνες µετά την έκδοση του 
φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς διατύπωση επιφύλαξης και υπό την προϋπόθεση ότι ενδεχόµενοι 
επανέλεγχοι των φορολογικών αρχών δεν έχουν επιφέρει άλλα φορολογικά θέµατα, ο έλεγχος 
θεωρείται περαιωµένος. Επιπρόσθετοι φορολογικοί έλεγχοι, βάσει του άρθρου 82 του Νόµου 
2238/1994 (όπως ίσχυε για τις χρήσεις 2011 - 2013) ενδέχεται να διενεργούνται σε περίπτωση 
εντοπισµού φορολογικών παραβάσεων από ελέγχους του Υπουργείου Οικονοµικών (π.χ. παραβάσεις 
της νοµοθεσίας περί ξεπλύµατος χρήµατος, πλαστών ή εικονικών τιµολογίων, συναλλαγές µε µη 
υπαρκτές φορολογικά εταιρείες ή παραβάσεις της νοµοθεσίας περί transfer pricing). 
H Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2009, δεν έχει ελεγχθεί για τη 
χρήση 2010 και έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς διατύπωση επιφύλαξης για τις χρήσεις 
2011-2015. 
Σύµφωνα µε την ανωτέρω φορολογική νοµοθεσία και την Υπουργική Απόφαση 1159/2011 και 
λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές προϋποθέσεις, ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2011 έως και 
2013 για την Εταιρεία θεωρείται περαιωµένος, όπως αναφέρεται παραπάνω. Για τις χρήσεις 2014 και 
εφεξής, σύµφωνα µε την ΠΟΛ. 1006/2016 του Υπουργείου Οικονοµικών που αποδέχεται τη 
γνωµοδότηση υπ’ αριθµ. 256/2015 του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, οι εταιρείες για τις οποίες 
εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επισηµάνσεις για παραβάσεις της φορολογικής 
νοµοθεσίας δεν εξαιρούνται από την επιβολή επιπρόσθετων φόρων και πρόστιµων στο πλαίσιο των 

Υπόλοιπο 1 ης Ιανουαρίου 2015  275 
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας   20 
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµιές     (44) 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος  8 
Υπόλοιπο 31ης  ∆εκεµβρίου 2015  259 



 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 45

νοµοθετικών περιορισµών (5 χρόνια από τη λήξη της χρήσης στην οποία η φορολογική δήλωση θα 
πρέπει να έχει υποβληθεί). 
 
Ακολουθεί ανάλυση και συµφωνία του ονοµαστικού µε τον πραγµατικό φορολογικό συντελεστή: 
 

 
1.1 - 31.12.2015  1.1 - 31.12.2014 

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (152.397)  (146.318) 

Φορολογικός συντελεστής 29%  26% 

Φόρος µε τον ισχύοντα συντελεστή φορολογίας  (44.195)  (38.043) 

∆ιαφορά αναβαλλόµενου φόρου - 
 

240 

Φορολογική επίδραση: 
Εσόδων και εξόδων που δεν φορολογούνται 44.195 

 

38.043 

Σύνολο  0 
 

240 

  
 

 
Η Εταιρεία έχει το νοµικό δικαίωµα να συµψηφίσει φόρο εισοδήµατος απαίτηση και υποχρέωση αφού  
αναφέρονται στις ίδιες φορολογικές αρχές. 
 
 
16. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
  

Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται επί των προσωρινών φορολογικών διαφορών µεταξύ της 
λογιστικής αξίας και της φορολογικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι 
αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή της 
Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία ωρίµανσης της φορολογικής υποχρέωσης.  
 
Η κίνηση των υποχρεώσεων από αναβαλλόµενους φόρους έχει ως εξής:   
 

 31.12.2015   31.12.2014 
(Απαιτήσεις)/Υποχρεώσεις από 
αναβαλλόµενη φορολογία  έναρξης 
χρήσεως 

(10.410)  
 

(9.758) 

Αναβαλλόµενος φόρος T-LEASING    (652) 
Αναβαλλόµενος  φόρος T-Credit   (169)    
(Απαιτήσεις)/Υποχρεώσεις από 
αναβαλλόµενη φορολογία λήξης χρήσεως (10.579)   (10.410) 

 
Λόγω της µη ανακτησιµότητας του αναβαλλόµενου φόρου η εταιρεία προέβη το 2013 σε διαγραφή 
ύψους 21 εκ. ευρώ επανεκτιµώντας τον έτσι στο ύψος των 9,8 εκ ευρώ. Το ποσό αυτό αυξήθηκε µε 
τη προσθήκη 821 χιλ. €, αναβαλλόµενου φόρου των απορροφηθεισών εταιρειών T - Leasing και T - 
Credit. Το συνολικό  ποσό  των 10,6 εκ. € επιβεβαιώνεται  από τον επαναϋπολογισµό της 
ανακτησιµότητάς του βάση των αναµενόµενων φορολογητέων κερδών στην επόµενη δεκαετία αφού 
ληφθούν υπόψη, µεταξύ άλλων, και οι νέες εργασίες που πρόκειται να προκύψουν. 
 
 
17. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
 
Η Εταιρεία έχει υπογράψει ορισµένα συµβόλαια ενοικίασης ακινήτων και επιβατικών αυτοκινήτων. Οι 
µελλοντικές πληρωµές αναλύονται ως εξής: 

 2015  2014 
Εντός 1 έτους 320  309 
Από 1 έως 5 έτη 718  1.038 
Άνω των 5 ετών 0  0 
Σύνολο 1.038  1.347 

 
Η Τράπεζα έχει εκδόσει για λογαριασµό της Εταιρείας εγγυητικές επιστολές ύψους 7,1 εκ. ευρώ. 
Εγγυητικές ύψους 6,1 εκ. ευρώ δόθηκαν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, ενώ οι υπόλοιπες δόθηκαν ως 
εγγύηση για συµµετοχή σε διαγωνισµούς. 
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18. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Στα πλαίσια των εργασιών της, η Εταιρεία ενδέχεται να βρεθεί αντιµέτωπη µε πιθανές νοµικές 
διεκδικήσεις από τρίτους. Σύµφωνα, τόσο µε τη ∆ιοίκηση, όσο και µε το Νοµικό Σύµβουλο της 
Εταιρείας, οι όποιες διεκδικήσεις αυτής της µορφής δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση 
στην λειτουργία και οικονοµική θέση της Εταιρείας πέραν των ποσών για τα οποία έχει σχηµατίσει 
πρόβλεψη. Επίσης για ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, βλέπετε παρακαλώ την ανωτέρω 
Σηµείωση 15 (φόρο εισοδήµατος). 
 
19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
  
Το µετοχικό  κεφάλαιο της εταιρείας την 31.12.2015 µετά την απορρόφηση της Τ-Credit A.E και τη 
προσθήκη 106 χιλ € ανήλθε σε 107.395 χιλ € αποτελούµενο από 10.675.485 µετοχές των 10,06€ 
εκάστη.  
Την  29.03.2016 υλοποιήθηκε η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών ύψους 9.557 
χιλ € και έκδοση 950.000 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 10,06 € και τιµής διάθεσης 100 € η 
κάθε µία, που είχε αποφασίσει η Έκτακτη Γ.Σ. της 24.03.2016. Με τον τρόπο αυτό, 
συγκεντρώθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους 95.000.000 € και η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των 
νέων µετοχών ανήλθε στο ποσό των 85.443.000 €.  
Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µετά την ανωτέρω αύξηση διαµορφώνεται εντός του 2016 
σε 116.952 χιλ € αποτελούµενο από 11.625.485 µετοχές των 10,06 € εκάστη. 
 
Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεται η διαµόρφωση Μετοχικού Κεφαλαίου ως εξής: 
 
 
 

  
Αριθµός 
µετοχών 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 Υπέρ Το Άρτιο 

Υπόλοιπο κατά την 01/01/2014  5.740.784  57.695  92.388 

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου την 27/06/2014  2.600.000  26.130  233.609 

Απορρόφηση της T-Leasing  την 30/04/2014  2.334.701  23.464  (438) 

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2014  10.675.485  107.289  325.559 

       

Υπόλοιπo κατά την 01/01/2015  10.675.485  107.289  325.559 

Απορρόφηση της T-Credit την 01/01/2015  -         -       (44) 

Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού υπέρ το άρτιο    106  (106) 

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2015  10.675.485  107.395  325.408 

 
 
 
20. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 
Σύµφωνα µε την ελληνική εµπορική νοµοθεσία, η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη να παρακρατεί  από 
τα καθαρά λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεµατικό. Η 
παρακράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεµατικού φθάσει το εν 
τρίτο του ονοµαστικού µετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό το οποίο είναι φορολογηµένο δεν 
µπορεί να διανεµηθεί καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της Εταιρείας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν 
χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού κερδών και ζηµιών.  
 
Τα αποθεµατικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής. 
 

 31.12.2015  31.12.2014 
Τακτικό Αποθεµατικό 4.978  4.936 
Ειδικό αποθεµατικό Ν∆34/68 249  249 
Αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ΄ ειδικό τρόπο 162  162 
Σύνολο 5.389  5.347 
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Τα αποθεµατικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ΄ειδικό τρόπο είναι πλήρως φορολογηµένα και 
ελεύθερα προς διανοµή. Για τα ειδικά αποθεµατικά θα προκύψει φόρος εάν αποφασιστεί η διανοµή 
τους, µε τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή. 
 
 
 
21. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 
 
Τα γενικά και διοικητικά έξοδα στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος της Εταιρείας αποτελούνται 
από: 
 

 1.1 - 31.12.2015 1.1 - 31.12.2014 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (Σηµ. 23) 2.679  3.415 
Αµοιβές – έξοδα τρίτων 2.026  1.452 
Αποσβέσεις 117  135 
Παροχές τρίτων 1.468  1.968 
∆ιάφορα  886  1.590 
Φόροι                      3.348  2.394 
Σύνολο 10.524  10.954 

 
Στα διάφορα έξοδα περιλαµβάνονται έξοδα αφαίρεσης, αποθήκευσης και φύλαξης του εξοπλισµού 
επίδικων πελατών και έξοδα συντήρησης, επισκευής και φύλαξης ανακτηµένων ακινήτων. 
 
 
 
22. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α - ΚΑΘΑΡΑ 
 
Τα λοιπά καθαρά λειτουργικά έσοδα στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος της Εταιρείας 
αποτελούνται από: 
 

 1.1 - 31.12.2015 1.1 - 31.12.2014 
∆ιαχειριστικά έσοδα 8.718  8.436 
Έξοδα προµηθειών (8.231)  (7.699) 
Έσοδα από εκµίσθωση επενδύσεων σε 
ακίνητα 

1.305  1.657 

Κέρδη / (ζηµίες) από εκποίηση παγίων (1.051)  (334) 
Λοιπά έσοδα 672  1.871 
Σύνολο 1.413  3.931 

 
 
 
23. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

 1.1 - 31.12.2015  1.1 - 31.12.2014 
Αµοιβές  2.129  2.739 
Εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία 522  580 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία  28  - 
Πρόβλεψη / αποζηµίωση αδείας -  96 
Σύνολο 2.679                      3.415 

 
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2015 ήταν 52 άτοµα, ενώ το 2014 
ανερχόταν στα 69 άτοµα. 
 
 
24. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δε θα προτείνει µέρισµα στη Γενική Συνέλευση για το 2015. Για τη χρήση 
2014 δεν διανεµήθηκε µέρισµα. 
 
 
 



 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά) 
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25. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Πέρα των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών 
καταστάσεων της 31.12.2015 γεγονότα που να αφορούν την Εταιρεία και τα οποία να έχουν 
σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  
 
Λεπτοµέρειες αναφορικά µε τα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού δίνονται στις 
παρακάτω σηµειώσεις: 
 
Σηµείωση 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης Οικονοµικών Καταστάσεων 
Σηµείωση 3.4 Κεφαλαιακή επάρκεια 
Σηµείωση 13 Οµολογιακά και λοιπά τραπεζικά δάνεια 
Σηµείωση 19 Μετοχικό Κεφάλαιο. 
 


