
 

 

 
                                         
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

EUROBANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ  Α.Ε. 

 

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

της   

 31ης  ∆εκεµβρίου 2015 (1 Ιανουαρίου- 31 ∆εκεµβρίου 2015) 

 

 

 
 
 
 

Ε∆ΡΑ:ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΦΜ 998773238 

Γ.Ε.ΜΗ 122014501000 
 



  

 

 
1 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 Περιεχόµενα                                                                                                                          1 

 
 

Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                                                                               2                                                            
Έκθεση Ορκωτών Λογιστών                                                                                                     5 
Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις  
Ισολογισµός                                                                                                                           7 

 Κατάσταση Αποτελεσµάτων 8 

 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Χρήσης 9 

 Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων 10 

 
Κατάσταση Ταµειακών Ροών                                                                                                   11      
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

1. Γενικές Πληροφορίες 12 

2. Βασικές  λογιστικές  αρχές 12 

3. ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 19 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή λογιστικών αρχών 22 

5. Ενσώµατα πάγια 22 

6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 23 

7. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 24 

8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 24 

9. Αναβαλλόµενη Φορολογία 24 

10. Μετοχικό κεφάλαιο 26 

11. Αποθεµατικά 26 

12. Μερίσµατα 27 

13. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 27 

14. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 28 

15. Αµοιβές και έξοδα Προσωπικού 28 

16. Έσοδα από διάθεση προσωπικού 28 

17. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Καθαρά 28 

18. Λοιπά Έσοδα /Έξοδα Εκµετάλλευσης  Καθαρά 29 

19. Φόρος εισοδήµατος 29 

20. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 30 

21. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  30 

22. Ανειληµµένες υποχρεώσεις  32 

23. Μεταγενέστερα γεγονότα της ηµεροµηνίας του Ισολογισµού 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 
2 

 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

EUROBANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Α.Ε. 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ  

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015– 31/12/2015 

 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας, έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε µαζί µε 
την παρούσα έκθεση τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2015 και τις σηµειώσεις επί των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτών.   
 
Τα κυριότερα σηµεία των αποτελεσµάτων της περασµένης χρήσης είναι τα εξής: 
 

• Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε ποσό ευρώ 7.185.578,79 έναντι 8.134.564,97  
ευρώ της προηγούµενης χρονιάς. 

• Το καθαρό αποτέλεσµα της χρήσης πρό φόρων σε ποσό ευρώ 213.050,97 έναντι 194.174,71 
ευρώ της προηγούµενης χρονιάς.  

 
Μερικοί από τους βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2014-2015 έχουν 
ως εξής : 
 
 

   
01/01/2015-
31/12/2015 % 

01/01/2014-
31/12/2014 % 

       

Κυκλοφορούν Ενεργητικό         3.368.982,06   68,54%       3.401.963,49   64,55% 

Σύνολο Ενεργητικού        4.915.053,24          5.270.401,54    

       

       

Ίδια Κεφάλαια         3.213.439,95   188,85%       3.189.686,95   153,30% 

Σύνολο Υποχρεώσεων        1.701.613,29          2.080.714,59    

       

       

Ίδια Κεφάλαια         3.213.439,95   65,38%       3.189.686,95   60,52% 

Σύνολο Παθητικού        4.915.053,24          5.270.401,54    

       

       

Κυκλοφορούν Ενεργητικό         3.368.982,06   233,69%       3.401.963,49   182,41% 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        1.441.643,29          1.865.037,59    

       

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσης προ φόρων         213.050,97    6,63%         194.174,71    6,09% 

Ίδια Κεφάλαια         3.213.439,95          3.189.686,95    

   
 
Εταιρικές Υλοποιήσεις 2015 
 

• Βελτίωσε τα συστήµατα και την ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου να υποστηρίξει 
αποτελεσµατικότερα την λειτουργία της.  

• ∆ιαχειρίστηκε µε επιτυχία το χαρτοφυλάκιο των Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστης, και 
Προϊόντων Στεγαστικής Πίστης. 
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• Κατά την λήξη της χρήσης 31/12/2015 η Εταιρεία απασχολούσε 372 άτοµα έναντι 403 ατόµων 
στις 31/12/2014 

 
Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Εταιρείας µας είναι η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της και η 
καλύτερη και αποτελεσµατικότερη επικοινωνία, στα πλαίσια πάντα της επαγγελµατικής και ηθικής 
συµπεριφοράς, προς τους Πελάτες των Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης της 
Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. 
 
Τα οικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας συντάχθηκαν από την διοίκηση σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα  
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ∆ΠΧΑ που 
έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
 
Προοπτικές 2016 
 
Το 2015, το µακροοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα ήταν αρκετά δύσκολο. 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 2016 προβλέπεται η Εταιρεία να αναλάβει µεγαλύτερο έργο διαχείρισης χαρτοφυλακίου από την 
Τράπεζα τόσο για Προϊόντα Καταναλωτικής Πίστης όσο και για Προϊόντα Στεγαστικής Πίστης.  
 
Παρά την παγκοσµίως δύσκολη οικονοµική κατάσταση, που εκτιµάται ότι θα δυσχεράνει το έργο της 
Εταιρείας, αναµένεται να αυξηθεί η παραγωγικότητα , η αποτελεσµατικότητα των υπαλλήλων της και 
να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες διαχείρισης του χαρτοφυλακίου που της αναθέτει η Τράπεζα. 
 
Η Εταιρεία έχει ως κύριο πελάτη την µητρική της εταιρεία Εurobank.  Επίσης τα ταµειακά διαθέσιµα της 
είναι τοποθετηµένα εξολοκλήρου σε λογαριασµούς που διατηρεί στη µητρική εταιρεία. Εποµένως οι 
κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η µητρική εταιρεία αντικατοπτρίζονται και στην Εταιρεία εφόσον η εξάρτηση 
της από αυτήν είναι σηµαντική. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 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 για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του τρέχοντος οικονοµικού προγράµµατος 
και τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα, θεωρεί ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας µπορούν 
να συνταχθούν µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (going concern). 
 
Από της λήξεως της χρήσης έως και σήµερα δεν συνέβησαν σηµαντικά γεγονότα που να αλλοιώνουν 
την Χρηµατοικονοµική Κατάσταση της Εταιρείας ή να επιβάλλουν αναπροσαρµογή των στοιχείων του 
Ισολογισµού.  
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Τελειώνοντας την έκθεσή µας, έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω καθώς και τις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις που έχετε στα χέρια σας κ.κ. Μέτοχοι, παρακαλείστε να εγκρίνετε τις υποβαλλόµενες 
Χρηµατοικονοµικές Καταστάσεις και τις επισυναπτόµενες σηµειώσεις αυτών.    
 

 
                                            Μοσχάτο, 26 Απριλίου  2016 

 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
 

                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΣΒΟΥΝΗΣ                                                  
                                                            ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                       
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους  Μετόχους  της Εταιρείας Eurobank Υπηρεσίες Ενηµέρωσης Οφειλετών Α.Ε. 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Eurobank Υπηρεσίες 

Ενηµέρωσης Οφειλετών Α.Ε, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό  της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2015, 

τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και 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 Υπηρεσίες Ενηµέρωσης Οφειλετών 

Α.Ε. κατά την 31
η
 ∆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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Έµφαση Θέµατος 

Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 2.1 των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπου γίνεται 

αναφορά στις ουσιώδεις αβεβαιότητες που απορρέουν από τις υφιστάµενες οικονοµικές συνθήκες στην 

Ελλάδα και τις τρέχουσες εξελίξεις, οι οποίες  οι οποίες θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την 

αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη 

σε σχέση µε το θέµα αυτό. 
 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόµενων από τα άρθρα 43α (παρ.3
α
) και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 

 

 

Αθήνα,  9 Μαΐου 2016 

 

             

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

 

Μάριος 

Ψάλτης 

ΑΜ ΣΟΕΛ 38081 

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία  

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                          

Λ. Κηφισίας 268,  

15232, Χαλάνδρι            

ΑΜ ΣΟΕΛ 113              
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

της 31 ∆εκεµβρίου 2015 
 

(ποσά σε ευρώ) Σηµειώσεις 31/12/2015  31/12/2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

     

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώµατα πάγια 5 996.929,65  1.231.492,06 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 340.470,76  435.232,44 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 139.900,89  161.100,68 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 9 68.769,88  40.612,87 

  1.546.071,18  1.868.438,05 

     

Κυκλοφορούντα περιουσιάκα στοιχεία     

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 1.696.244,22  2.149.871,69 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8 1.672.737,84  1.252.091,80 

  3.368.982,06  3.401.963,49 

     

Σύνολο Ενεργητικού  4.915.053,24  5.270.401,54 

     

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

Ίδια κεφάλαια     

Μετοχικό Κεφάλαιο 10 1.000.000,00  1.000.000,00 

Αποθεµατικά 11 121.230,14  344.522,92 

Κέρδη εις νέο  2.092.209,81  1.845.164,04 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  3.213.439,95  3.189.686,95 

     

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 13 237.970,00  197.377,00 

Προβλέψεις  22.000,00  18.300,00 

  259.970,00  215.677,00 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14 1.208.567,94  1.584.568,42 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  233.075,35  280.469,17 

     

  1.441.643,29  1.865.037,59 

Σύνολο Υποχρεώσεων  1.701.613,29  2.080.714,59 
     
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Yποχρεώσεων   4.915.053,24  5.270.401,54 

 

          Οι  επισυναπτόµενες σηµειώσεις από την σελίδα 12  έως 32  αποτελούν µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Η Εντεταλµένη Σύµβουλος Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου 

 
 

Κων/νος Βουσβούνης Ευαγγελία Κεφαλογιάννη Αντωνία Μάµαλη 

Α.∆.Τ. Σ 198811 Α.∆.Τ  Χ 661808 Α.∆.Τ ΑΜ 132565-Αρ.Αδείας 49075   
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Κατάσταση αποτελεσµάτων  

 

 
 (ποσά σε ευρώ) Σηµειώσεις 

01/01/2015-
31/12/2015  

01/01/2014-
31/12/2014 

     

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών  7.185.578,79  8.134.564,97 

Έσοδα από διάθεση προσωπικού 16 4.275.945,12  4.276.200,58 

Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού 15 (9.418.742,22)  (10.112.012,27) 

Αµοιβές γραφείων για διάθεση προσωπικού  (105.386,96)  (336.898,96) 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  (397.515,32)  (403.878,09) 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 5 (236.725,85)  (275.515,15) 

Αποσβέσεις άυλων παγίων στοιχείων 6 (166.653,96)  (193.298,04) 

Έξοδα συντήρησης και υποστήριξης λογισµικού  (271.938,17)  (283.033,01) 

Λοιπά έσοδα/έξοδα εκµετάλλευσης καθαρά 18 (652.997,59)  (617.462,24) 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  211.563,84  188.667,79 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα καθαρά 17 1.487,13  5.506,92 

     

Κέρδη προ φόρων  213.050,97  194.174,71 

     

Φόρος εισοδήµατος 19 (183.017,32)  (137.488,61) 

     

     

Καθαρά κέρδη χρήσης µετά από φόρους  30.033,65  56.686,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις από την σελίδα 12 έως 32 αποτελούν µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  Η Εντεταλµένη Σύµβουλος   Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου 

 
 
 

Κων/νος Βουσβούνης  Ευαγγελία Κεφαλογιάννη   Αντωνία Μάµαλη 

Α.∆.Τ. Σ 198811  Α.∆.Τ  Χ 661808   Α.∆.Τ ΑΜ 132565-Αρ.Αδείας 49075   



  

 

 
9 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος  

(ποσά σε ευρώ) Σηµειώσεις  
01/01/2015-
31/12/2015  

01/01/2014-
31/12/2014 

      

Καθαρά κέρδη    30.033,65  56.686,10 

     
Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα 
αποτελέσµατα  
Αναλογιστικά κέρδη /(Ζηµιές) 13  (6.280,65)  (42.372,40) 

      

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα για τη Xρήση   23.753,00  14.313,70 

 

Τα στοιχεία των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων που παρουσιάζονται είναι καθαρά από φόρους. Ο 

φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται παρουσιάζεται στη σηµείωση 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις από την σελίδα 12 έως 32  αποτελούν µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  Η Εντεταλµένη Σύµβουλος   Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου 

 
 
 

Κων/νος Βουσβούνης  Ευαγγελία Κεφαλογιάννη   Αντωνία Μάµαλη 

Α.∆.Τ. Σ 198811  Α.∆.Τ  Χ 661808   Α.∆.Τ ΑΜ 132565 - Αρ.Αδείας 49075   
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Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο  

Λοιπά 
Αποθεµατικά  

Αποτ/µατα εις 
νέο  Σύνολο 

         

Υπόλοιπο  την 01 Ιανουαρίου 2014  1.000.000,00    603.815,13    1.571.558,12    3.175.373,25   
Αποτελέσµατα χρήσης 01.01.2014 -
31.12.2014  -  -  56.686,10   56.686,10  

Αναλογιστικά κέρδη /ζηµιές 13  -  (42.372,40)  -   (42.372,40) 

Συνολικό εισόδηµα καταχωρηµένο 
στην καθαρή θέση  

                 
1.000.000,00      

              
561.442,73      

        
1.628.244,22      

              
3.189.686,95     

         
Μεταφορά κερδών σε λοιπά 
αποθεµατικά  11 -  (216.919,81)  216.919,81  - 

             

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014  1.000.000,00    344.522,92    1.845.164,03    3.189.686,95   

         
Υπόλοιπο έναρξης την 01 
Ιανουαρίου 2015  1.000.000,00    344.522,92    1.845.164,03    3.189.686,95   

         
Αποτελέσµατα χρήσης 01.01.2015-
31.12.2015  -  -  30.033,65   30.033,65  

Αναλογιστικά κέρδη/ζηµιές 13 -  -  (6.280,65)  (6.280,65) 
Συνολικό εισόδηµα καταχωρηµένο 
στην καθαρή θέση  

                 
1.000.000,00      

            
344.522,92      

        
1.868.917,03      

              
3.213.439,95     

         
Μεταφορά κερδών σε λοιπά 
αποθεµατικά  11 

                               
-        1.501,68  (1.501,68)  - 

Μεταφορά λοιπών αποθεµατικών σε 
αποτελέσµατα εις νέο 11  -  (224.794,46)   224.794,46  - 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015  1.000.000,00    121.230,14    2.092.209,81    3.213.439,95   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις από την σελίδα 12 έως 32 αποτελούν µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  Η Εντεταλµένη Σύµβουλος   Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου 

 
 
 
Κων/νος Βουσβούνης  Ευαγγελία Κεφαλογιάννη   Αντωνία Μάµαλη 

Α.∆.Τ. Σ 198811  Α.∆.Τ  Χ 661808   Α.∆.Τ ΑΜ 132565 -  Αρ.Αδείας 49075             



  

 

 
11 

 

Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

  
01/01/2015-
31/12/2015 

01/01/2014-
31/12/2014 

Ταµειακές ροές Λειτουργικών 
∆ραστηριοτήτων    

    

Κέρδη προ φόρων  213.050,97 194.174,71 

Προσαρµογή κερδών προ φόρων    

    

Προστίθενται: Αποσβέσεις 5-6 403.379,81 468.813,19 

Προστίθενται: Προβλέψεις  3.700,00 13.300,00 
Προστίθενται: Προβλέψεις για αποζηµείωση 
προσωπικού 13 41.182,00 83.191,00 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 17 (1.487,13) (5.506,92) 

Άλλα ταµειακά έσοδα  (0,04) (88,75) 

  659.825,61 753.883,23 

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης    

Μείωση /( Αύξηση ) απαιτήσεων  474.827,44 (1.168.104,91) 
Μείωση /( Αύξηση ) προµηθευτών και λοιπών 
υποχρεώσεων  (376.000,48) 581.369,82 

Μείον:    

Πληρωθέντα ποσά λόγω αποχώρησης προσωπικού 13 (9.435,26) (62.825,00) 
Εισπραχθέντα/Πληρωθέντα χρηµατοοικονοµικά 
έσοδα 17 1.487,13 5.506,92 

Καταβεβληµένοι φόροι  (256.002,81) - 

    
Καθαρές ταµειακές ροές από Λειτουργικές 
∆ραστηριότητες  494.701,63 109.830,06 
Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές 
∆ραστηριότητες    
Αγορές ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 5-6 (74.057,38) (133.917,25) 
Πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων 5-6 1,79 1.627,63 
Καθαρές ταµειακές ροές από Επενδυτικές 
∆ραστηριότητες  (74.055,59) (132.289,62) 

    
Ταµειακές ροές από Χρηµατοδοτικές 
∆ραστηριότητες    
Καθαρές ταµειακές ροές από Χρηµατοδοτικές 
∆ραστηριότητες  - - 
(Μείωση)/αύξηση του ταµείου και των ταµειακών 
ισοδύναµων  420.646,04 (22.459,56) 

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα έναρξη χρήσης  1.252.091,80 1.274.551,36 

Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα λήξη χρήσης  1.672.737,84 1.252.091,80 

 

  Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις από την σελίδα 12 εώς 32 αποτελούν µέρος αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

       Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  Η  Εντεταλµένη Σύµβουλος   Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου 

 
 

Κων/νος Βουσβούνης            Ευαγγελία Κεφαλογιάννη   Αντωνία Μάµαλη 
Α.∆.Τ. Σ 198811  Α.∆.Τ  Χ 661808   Α.∆.Τ ΑΜ 132565 - Αρ.Αδείας 49075           
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1. Γενικές Πληροφορίες 

 
Η EUROBANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Α.Ε - πρώην Eurobank EFG Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης 
Απαιτήσεων Α.Ε (η «Εταιρεία»)  ιδρύθηκε  στις 13 Ιουλίου 2006 µε µετόχους την Τράπεζα Eurobank 
Ergasias AE µε κατοχή 4.999.999 ονοµαστικών κοινών µετοχών και την Eurobank Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης 
& Προώθησης Προιόντων Α.Ε. µε κατοχή µίας µετοχής. Στις 8 Νοεµβρίου 2012 αποφασίστηκε µετά από 
έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων µείωση µετοχικού κεφαλαίου κατά 4.000.000. Επίσης την ίδια 
µέρα αποφασίστηκε και η αλλαγή της επωνυµίας από Eurobank Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε 
σε Eurobank Υπηρεσίες Ενηµέρωσης Οφειλετών Α.Ε. Ενώ στις 18 ∆εκεµβρίου 2012 οι µετοχές ενός 
εκατοµµυρίου ευρώ µεταβιβάζονται στον αποκλειστικό πλέον µέτοχο την Εταιρεία Eurobank Υπηρεσίες 
∆ιαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε. θυγατρική της Τράπεζα Eurobank Ergasias AE. 
 
Είναι εγγεγραµµένη στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο µε αριθµό 122014501000. Η διάρκειά της είναι 99 έτη 
και λήγει το 2105. Η έδρα της Εταιρείας είναι επί της οδού  Κύπρου 27 & Αρχιµήδους στο  Μοσχάτο.  
 
Η Εταιρεία είναι µέλος του οµίλου της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E και δραστηριοποιείται στην 
Ελλάδα µε αποκλειστικό σκοπό την εξώδικη ενηµέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσµων και 
απαιτητών χρηµατικών οφειλών τους έναντι δανειστών, πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και 
το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προέρχονται από συµβάσεις πίστωσης και 
εγγύησης και νόµιµες εµπορικές συναλλαγές, όπως αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση 
δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών, καθώς και τη διαπραγµάτευση του 
χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωµής των οφειλών, κατ’ εντολή και για λογαριασµό 
των δανειστών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3758/2009 «περί εταιρειών ενηµέρωσης οφειλετών για 
ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλων διατάξεων 
 
 Οι παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας στις 26 Απριλίου 2016 και τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
Εταιρείας. 
 

2. Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία αυτών των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων παρουσιάζονται παρακάτω. Αυτές οι λογιστικές πολιτικές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια 
σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 
 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης  
 

Οι παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ΠΧΑ, όπως 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.    
 
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

Η ετοιµασία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων 
σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής 
των λογιστικών αρχών. Οι περιοχές που εµπεριέχουν µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας, ή οι υποθέσεις 
και εκτιµήσεις που είναι σηµαντικές για τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη σηµείωση 
4. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στη βέλτιστη γνώση της ∆ιοίκησης σχετικά µε τις 
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν.  

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), που είναι το συναλλακτικό νόµισµα 
της Εταιρείας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 
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Mακροοικονοµικό περιβάλλον και εκτιµήσεις για τη συνέχιση της δραστηριότητας 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. 
 
Το τρέχον οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραµένει αρκετά δύσκολο. Οι κύριοι κίνδυνοι και οι 
παράγοντες αβεβαιότητας σχετίζονται µε (α) την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της πρώτης 
αξιολόγησης του ΤΠΟΣ, (β) την αρνητική επίδραση στην πραγµατική οικονοµία ενδεχόµενων 
πρόσθετων δηµοσιονοµικών µέτρων επιπλέον αυτών που έχουν ήδη συµφωνηθεί µε το ΤΠΟΣ, (γ) τις 
αυξανόµενες κοινωνικοπολιτικές εντάσεις ως αποτέλεσµα της εγχώριας ύφεσης από το 2008 και της 
µεταρρυθµιστικής κόπωσης, (δ) την περαιτέρω καθυστέρηση στην άρση µέτρων περιορισµού στην 
κίνηση κεφαλαίων, (ε) την επίδραση της προσφυγικής κρίσης στην εγχώρια οικονοµία εφόσον δεν 
καταστεί βιώσιµη η επερχόµενη λύση από την ΕΕ, και (στ) τις γεωπολιτικές συνθήκες στην ευρύτερη 
περιοχή και τους εξωτερικούς κλυδωνισµούς από την παγκόσµια οικονοµία. 
 
Η γρήγορη ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράµµατος µπορεί να συµβάλλει σε σηµαντικά θετικές 
εξελίξεις, συµπεριλαµβανόµενης της επαναφοράς της άρσης από την ΕΚΤ της εξαίρεσης των 
χρεογράφων που έχει εκδώσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο, τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ποσοτικής 
χαλάρωσης της ΕΚΤ, την έναρξη των επίσηµων διαπραγµατεύσεων για πρόσθετα µέτρα ελάφρυνσης 
του χρέους της Ελλάδας και τη σταδιακή χαλάρωση των µέτρων περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων, 
που τελικά θα οδηγήσουν στην οριστική άρση τους. Επιπλέον, η αποδεδειγµένη ανθεκτικότητα της 
ελληνικής οικονοµίας, η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος το 2015 και 
η ενεργοποίηση της χρηµατοδότησης της ΕΕ για τη στήριξη των εγχώριων επενδύσεων και τη 
δηµιουργία θέσεων εργασίας θα διευκόλυναν την περαιτέρω σταθεροποίηση του εγχώριου οικονοµικού 
περιβάλλοντος και την επιστροφή σε θετικούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης από το δεύτερο εξάµηνο 
του 2016. 

Μετά τη σταδιακή οµαλοποίηση της οικονοµικής και πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα και σε συνέχεια 

της επιτυχηµένης ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας, ο Όµιλος ενίσχυσε τη ρευστότητά του και µείωσε 

την εξάρτησή του από το µηχανισµό χρηµατοδότησης του Ευρωσυστήµατος σε € 24,3 δις στο τέλος 

Φεβρουαρίου 2016 από € 33,3 δις στις αρχές Ιούλιου 2015 µέσω των συµφωνιών επαναγοράς 

χρεογράφων στη διατραπεζική αγορά, της αύξησης των καταθέσεων και του συνολικού προϊόντος της 

αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. 

Με βάση τη συµφωνία µε τους Ευρωπαίους εταίρους, οι αρχές έχουν δεσµευτεί να διατηρήσουν επαρκή 

ρευστότητα στο τραπεζικό σύστηµα, εφόσον η Ελλάδα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του 

προγράµµατος του ΕΜΣ. Η αποφασιστική εφαρµογή των µέτρων που συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο του 

νέου προγράµµατος του ΕΜΣ θα επιτρέψει στην ΕΚΤ να επαναφέρει την εξαίρεση των χρεογράφων που 

έχει εκδώσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο και θα σηµατοδοτήσει το σταδιακό επαναπατρισµό των καταθέσεων 

στο τραπεζικό σύστηµα, το οποίο είναι µια σηµαντική προτεραιότητα για τον Όµιλο, και την εκ νέου 

πρόσβαση στις αγορές για άντληση ρευστότητας. 
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Μετά τα αποτελέσµατα της συνολικής αξιολόγησης (ΣΑ) που ανακοινώθηκαν από την ΕΚΤ την 31 
Οκτωβρίου 2015 και σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης που τέθηκε σε ισχύ µε το Νόµο 
4340/2015, η Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους € 2.039 εκατ., η οποία 
καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από τις αγορές. Ως αποτέλεσµα, ο Όµιλος ενίσχυσε περαιτέρω την 
κεφαλαιακή του βάση και ο CET 1 ανήλθε στο 17% στο τέλος ∆εκεµβρίου 2015. 
 
Εκτίµηση για τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα της Εταιρείας 
 
Η Εταιρεία έχει ως κύριο πελάτη την µητρική της εταιρεία Εurobank.  Επίσης τα ταµειακά διαθέσιµα της 
είναι τοποθετηµένα εξολοκλήρου σε λογαριασµούς που διατηρεί στη µητρική εταιρεία. Εποµένως οι 
κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η µητρική εταιρεία αντικατοπτρίζονται και στην εταιρεία εφόσον η εξάρτηση 
της από αυτήν είναι σηµαντική. 
 
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 για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του τρέχοντος οικονοµικού προγράµµατος 
και τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα, θεωρεί ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
µπορούν να συνταχθούν µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (going concern). 
 
Τα συγκριτικά στοιχεία, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έχουν αναπροσαρµοστεί ώστε να συνάδουν µε τις 
αλλαγές στην παρουσίαση που υιοθέτησε η Εταιρεία στην παρούσα χρήση. 

 
2.1.1 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 
 
Τα ακόλουθα νέα πρότυπα και τροποποιήσεις σε υπάρχοντα πρότυπα, όπως εκδόθηκαν από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 
είναι σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2015:  
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα και νέες διερµηνείες 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: 

• Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ  2011-2013  
 
Οι τροποποιήσεις εισάγουν σηµαντικές αλλαγές στο ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», ∆ΠΧΑ 13 
«Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» και ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», ως επακόλουθο της δηµοσίευσης 
των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. 
  
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

• Ε∆∆ΠΧΑ 21, Εισφορές  

Η διερµηνεία παρέχει διευκρινίσεις για την αναγνώριση υποχρέωσης για εισφορές. 
 
Η υιοθέτηση της διερµηνείας δεν είχε επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  
 
Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων που δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 
Εταιρεία 
 
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: 
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• ∆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 αρχών.  
 
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
της Εταιρείας.   

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

 
Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και 
συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το 
µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 καθιερώνει 
µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και 
αδυναµίες στο τρέχον µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της 
επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί 
νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

• ∆ΠΧΑ 15, Έσοδα από Συµβάσεις 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 το 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, 
ωστόσο, η υιοθέτησή του δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση σε αυτές.  

• Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ  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 Σ∆ΛΠ.  
 
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 

• Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 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 Σ∆ΛΠ.  
 
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

2.2  Ενσώµατα Πάγια 

 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και 
τυχόν αποµειώσεις. 
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Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων. Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαµβάνονται στην λογιστική αξία των ενσώµατων 
παγίων ή εφόσον κριθεί πιο κατάλληλο, αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, µόνο όταν θεωρείται 
πιθανόν ότι θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη για την Εταιρεία και υπό την προϋπόθεση ότι 
το κόστος του παγίου µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 
καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά το χρόνο πραγµατοποίησής του.  
 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις κατά το χρονικό 
διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην 
υπολειµµατική του αξία. Η εκτιµώµενη διάρκεια ζωής των σηµαντικότερων κατηγοριών παγίων είναι η 
εξής:  
 

Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων           σύµφωνα µε τη διάρκεια µίσθωσης   

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός               6-7 έτη 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές                  5-6 έτη 

Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισµός            6-7 έτη 

 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων µπορούν να αναθεωρηθούν και να 
προσαρµοστούν, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.    
 
Όταν η αναπόσβεστη αξία του ενσώµατου πάγιου στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, η 
διαφορά καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων και το πάγιο καταχωρείται στην 
ανακτήσιµη αξία του. 
 
Τα κέρδη και οι ζηµίες από την πώληση ενσώµατων παγίων προσδιορίζονται από την διαφορά του 
εσόδου και της αναπόσβεστης αξίας αυτών και συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 
Κατά την πώληση ή απόσυρση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες 
αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς την περίοδο της πώλησης ή απόσυρσης. 

2.3  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισµικό και αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως. 
Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο ποσό αυτό µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευµένες 
ζηµίες αποµείωσης της αξίας τους. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων αποσβένεται βάσει 
συντελεστών που προσεγγίζουν την ωφέλιµη ζωή τους. Το κόστος λογισµικού αποσβένεται µε την 
σταθερή µέθοδο εντός 4-5 ετών. 
 
Υπολειµµατικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Οι ωφέλιµες ζωές των άυλων περιουσιακών στοιχείων 
αξιολογούνται σε ετήσια βάση και οποιεσδήποτε τυχόν αναµορφώσεις εφαρµόζονται µελλοντικά. Τα 
άυλα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις.  
 
Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων κατά την πραγµατοποίησή τους. 

 
2.4   Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού  
 

Τα στοιχεία ενεργητικού υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης όταν κάποια γεγονότα ή αλλαγές 
υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµία αποµείωσης 
αναγνωρίζεται στην περίπτωση όπου η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την 
ανακτήσιµη αξία του. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και 
της αξίας χρήσεως. Η αξία χρήσεως προκύπτει από τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές που 
υπολογίζονται στην σηµερινή τους καθαρή αξία χρησιµοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο προ 
φόρων το οποίο αποτυπώνει την τρέχουσα εκτίµηση της αγοράς για την αξία και τους συγκεκριµένους 
κινδύνους που ενέχει το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού. Οι ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται 
άµεσα στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων της Εταιρείας.  
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2.5   Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις στις οποίες ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους, αλλά και τις ωφέλειες 
που απορρέουν από το ιδιοκτησιακό καθεστώς καταχωρούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές 
που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των λειτουργικών µισθώσεων (καθαρές από τυχόν άλλα κίνητρα 
που έλαβε ο εκµισθωτής) καταχωρούνται αναλογικά στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης κατά την 
διάρκεια της µίσθωσης. Η Εταιρεία είναι µισθωτής ακινήτων. 
 

2.6    Απαιτήσεις από πελάτες  

Οι εµπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που πουλήθηκαν 
ή υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε αυτούς κατά τις συνήθεις δραστηριότητες του οµίλου. Εάν η 
είσπραξη των απαιτήσεων αναµένεται να πραγµατοποιηθεί εντός 12 µηνών από το τέλος της χρήσης (ή 
µέσα στη περίοδο που διαρκεί ο κανονικός λειτουργικός κύκλος της επιχείρησης εάν είναι µεγαλύτερος 
από 12 µήνες) καταχωρούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. ∆ιαφορετικά, καταχωρούνται στο µη 
κυκλοφορούν ενεργητικό. 
 
Οι εµπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών 
αποµείωσης. 
 

2.7  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσµες, µε ληκτότητα µικρότερη των τριών µηνών από την πρώτη ηµέρα απόκτησης τους, 
επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης.  
 

2.8    Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων 

Τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του ευρώ (€), που 
είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας. Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά 
της βιβλία σε ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την 
επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµέρα της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την 
επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την αντίστοιχη ηµεροµηνία. Τα κέρδη ή ζηµίες από 
συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

 
2.9    Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια. Τα άµεσα έξοδα για την έκδοση νέων µετοχών 
εµφανίζονται στη καθαρή θέση αφαιρετικά, καθαρά από φόρους.   

 
2.10   Τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
 
Η φορολογία της χρήσης περιλαµβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόµενο φόρο. Η φορολογία 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά 
εισοδήµατα ή απευθείας στην καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται στα 
λοιπά συνολικά εισοδήµατα ή απευθείας στην καθαρή θέση αντίστοιχα. 
 
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που έχουν  θεσπιστεί  ή 
ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού στις χώρες όπου η Εταιρεία λειτουργεί και 
αποφέρει κέρδη. Η ∆ιοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις στις φορολογικές δηλώσεις σχετικά µε 
καταστάσεις όπου η φορολογική νοµοθεσία υπόκειται σε ερµηνεία. Σχηµατίζει προβλέψεις, όπου είναι 
απαραίτητο, σε σχέση µε τα ποσά που αναµένονται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.  
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής 
βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Ωστόσο, δεν αναγνωρίζονται οι αναβαλλόµενες φορολογικές 
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υποχρεώσεις αν προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. Αναβαλλόµενος φόρος 
εισοδήµατος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού 
σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε 
το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµιά. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά 
την ηµεροµηνία ισολογισµού και αναµένεται να είναι σε ισχύ όταν η αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση θα ανακτηθεί ή η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση θα τακτοποιηθεί. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για τις φορολογητέες προσωρινές 
διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς ή από κοινού ελεγχόµενες 
εταιρείες, µε εξαίρεση την αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης στην περίπτωση που η 
αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές 
διαφορές δεν θα αναστραφούν στο άµεσο µέλλον. Γενικά, ο όµιλος δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει 
την αναστροφή των προσωρινών διαφορών για τις συγγενείς επιχειρήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις 
οπού υπάρχει συµφωνία, µε την οποία ο όµιλος µπορεί να ελέγξει την αναστροφή των προσωρινών 
διαφορών για τα οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση.  
 
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές που 
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες κατά την 
έκταση στην οποία αναµένεται ότι η προσωρινή διαφορά θα αναστραφεί στο µέλλον και θα υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νόµιµα 
εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφίζονται οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και όταν 
οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σχετίζονται µε φόρους εισοδήµατος που 
επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε στην ίδια επιχείρηση που είναι υπόχρεη φόρου είτε σε 
διαφορετικές επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες φόρου, όταν υπάρχει η πρόθεση να τακτοποιηθούν τα 
υπόλοιπα σε καθαρή βάση. 
 

2.11   Παροχές στο προσωπικό 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία, η Εταιρεία σχηµατίζει υποχρέωση αποζηµίωσης 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για υπαλλήλους που δικαιούνται εφάπαξ αποζηµίωση, όταν 
αυτοί παραµένουν στη υπηρεσία µέχρι τη συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης. Η αποζηµίωση αυτή 
υπολογίζεται βάσει των ετών υπηρεσίας και των απολαβών τω υπαλλήλων κατά την ηµεροµηνία 
συνταξιοδότησης. Το ποσό της υποχρέωσης σχηµατίζεται βάσει αναλογιστικής µελέτης, 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το 
κόστος για αποζηµίωση εξόδου από την υπηρεσία αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά 
τη διάρκεια των χρόνων υπηρεσίας των υπαλλήλων, σύµφωνα µε αναλογιστικές αποτιµήσεις που 
πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο.  

Η υποχρέωση της αποζηµίωσης εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζεται ως παρούσα αξία των 
αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών εκροών, χρησιµοποιώντας επιτόκια Ευρωπαϊκών εταιρικών 
οµολόγων υψηλής πιστωτικής διαβάθµισης. Σε χώρες όπου το βάθος αγοράς για τέτοια οµόλογα είναι 
ανεπαρκές, χρησιµοποιούνται οι αποδόσεις κυβερνητικών οµολόγων στο τέλος της περιόδου αναφοράς. 
Το νόµισµα και οι όροι έξης των οµολόγων που χρησιµοποιούνται είναι σύµφωνα µε το νόµισµα και την 
εκτιµώµενη διάρκεια της υποχρέωσης αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Τα 
αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από τον υπολογισµό της αποζηµίωσης αποχώρησης για 
την Εταιρεία αναγνωρίζονται απευθείας στα λοιπά αποτελέσµατα χρήσης την περίοδο που προκύπτουν 
και δεν µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες περιόδους. 

Το κόστος παρελθούσας προϋπηρεσίας και το έξοδο τόκου αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων. Για τον υπολογισµό της υποχρέωσης αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία,  η Εταιρεία επιπλέον λάµβάνει υπόψη πιθανές αποχωρήσεις προσωπικού προ της κανονικής 
συνταξιοδότησης βάσει των όρων προηγουµένων προγραµµάτων εθελουσίας εξόδου. 

Οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση του εργαζοµένου 
τερµατίζεται από την εταιρεία πρίν από την κανονική ηµεροµηνία συνταξιοδότησης, ή όταν ένας 
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εργαζόµενος δέχεται προσφορά παροχών σε αντάλαγµα για τον οικειοθελή τερµατισµό της 
απασχόλησής του. Η Εταιρεία αναγνωρίζει παροχές εξόδου από τη υπηρεσία το συντοµότερο µεταξύ 
των παρακάτω ηµεροµηνιών : (α) όταν η Εταιρεία δεν έχει την δυνατότητα να αποσύρει πλέον την 
προσφορά αυτών των παροχών και (β) όταν η Εταιρεία αναγνωρίζει το κόστος µιας αναδιάρθρωσης και 
περιλαµβάνει την πληρωµή των παροχών εξόδου από την υπηρεσία. Σε περίπτωση που µια προσφορά 
γίνεται για να ενθαρρύνει την οικειοθελή αποχώρηση, οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία 
επιµετρώνται βάσει του αριθµού των εργαζοµένων που αναµένεται να αποδεχθούν την προσφορά.  
Παροχές που καθίστανται καταβλητέες σε περισσότερο από 12 µήνες από το τέλος της περιόδου 
αναφοράς προεξοφλούνται σε παρούσα αξία. 
 

2.12 Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µία παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη), ως 
αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον 
διακανονισµό της δέσµευσης και το ποσό αυτής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Σε περίπτωση που 
καταστεί πραγµατικά βέβαιο, ότι µία εισροή οικονοµικών ωφελειών θα προκύψει, το περιουσιακό 
στοιχείο και το σχετικό έσοδο καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου στην οποία η 
µεταβολή συµβαίνει. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και αν δεν είναι 
πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης, οι προβλέψεις 
αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά  
δηµιουργήθηκαν. ∆εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και 
οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται. Οι προβλέψεις της Εταιρείας αφορούν εξολοκλήρου σε 
επίδικες υποθέσεις. 
 

2.13  Αναγνώριση Εσόδων  
 

Τα έσοδα και τα έξοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευµένα. Τα έσοδα από 
παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει 
αποµείωση των δανείων ή απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το 
οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το 
αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται έσοδα από τόκους µε το ίδιο επιτόκιο (αρχικό 
πραγµατικό επιτόκιο) επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 
 

2.14  ∆ιανοµή Μερισµάτων  

Η διανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική 
Συνέλευση των µετόχων. 
 

2.15 Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη  

 

Τα συνδεόµενα µέρη περιλαµβάνουν θυγατρικές, συγγενείς, συνδεδεµένες εταιρείες της Μητρικής, τη 
διοίκηση της Εταιρείας, τους συµβούλους, τα στενά οικογενειακά τους πρόσωπα, εταιρείες που 
κατέχονται ή ελέγχονται από αυτούς και εταιρείες στις οποίες µπορούν να ασκήσουν σηµαντική επιρροή 
επί της χρηµατοοικονοµικής και λειτουργικής πολιτικής τους. Οι συναλλαγές παρόµοιας φύσης 
παρουσιάζονται σε συνολική βάση.  
 

3.    ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
 
Με δεδοµένο το αντικείµενο εργασιών (παροχή υπηρεσιών) της Εταιρείας, και λαµβάνοντας υπόψη ότι ο 
µέσος χρόνος είσπραξης ή πληρωµής των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων είναι από ένα έως τρεις µήνες, οι 
κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η Εταιρεία προέρχονται ουσιαστικά από τις επιµέρους αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιείται. 
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3.1  Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
i) Κίνδυνος Αγοράς 
 
α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία δεν έχει απαιτήσεις ή υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα και κατά συνέπεια δεν εκτίθεται σε 
συναλλαγµατικό κίνδυνο. 
 
β) Κίνδυνος µεταβολής των τιµών 
 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο µεταβολής των τιµών καθώς δεν κατέχει αξιόγραφα  
 
γ) Κίνδυνος από διακυµάνσεις επιτοκίων 
 
Τα έσοδα της Εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταµειακές ροές είναι σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητες 
από τις διακυµάνσεις επιτοκίων στην αγορά διότι η Εταιρεία δεν διαθέτει άλλα έντοκα περιουσιακά 
στοιχεία ενεργητικού εκτός από καταθέσεις όψεως. 
 
Η Εταιρεία δεν είχε δανειακές υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και της συγκριτικής χρήσης. 
 
 
ii)  Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από τα µετρητά και ταµειακά ισοδύναµα καθώς επίσης και από 
πιστωτική έκθεση σε πελάτες. 
 
Η Εταιρεία έχει πελάτες τη µητρική Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ και τη Eurobank Χρηµατοδοτικές 
Μισθώσεις Α.Ε. ενώ και το σύνολο των µετρητών και ταµειακών ισοδυνάµων είναι κατατεθειµένα σε 
καταθέσεις όψεως στη µητρική εταιρεία.  
 
iii) Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
Η καλή διαχείριση των διαθεσίµων, η χρηµατοοικονοµική διάρθρωση και η προσεκτική επιλογή 
συναλλαγών εξασφαλίζει έγκαιρα στην Εταιρεία την αναγκαία ρευστότητα για τις λειτουργίες της. 
 
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας 
σε κατηγορίες µε βάση την εναποµείνουσα περίοδο µέχρι τη λήξη τους κατά την ηµεροµηνία 
Ισολογισµού: 
 

 

 
2014 

ποσά σε ευρώ € 

  
1-3 µήνες   3-12 µήνες   1-5 έτη   Σύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ               

                

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού 3.205.315,58   35.908,00   161.210,30   3.402.433,88 

                

                

  2014 

  € 

  
1-3 µήνες   3-12 µήνες   1-5 έτη   Σύνολο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ               

               

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 
 

498.925,09  -  -  498.925,09 
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Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις  1.085.643,33  -  -  1.085.643,33 

  1.584.568,42  -  -  1.584.568,42 

 
 

 
2015 

ποσά σε ευρώ € 

 
1-3 µήνες   3-12 µήνες   1-5 έτη   Σύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        

        

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού 3.169.273,68  21.226,22  139.900,89  3.330.400,79 

 

 
2015 

 € 

 
1-3 µήνες   3-12 µήνες   1-5 έτη   Σύνολο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 408.861,60  -  -  408.861,60 

Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις  799.706,34  -  -  799.706,34 

 1.208.567,94  -  -  1.208.567,94 

 
 

3.2 ∆ιαχείριση Κεφαλαίου 
 
Οι αρχικοί στόχοι της διαχείρισης κεφαλαίων είναι να εξασφαλιστεί ότι η Εταιρεία διατηρεί 
ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας προκειµένου να υποστηριχθούν οι εργασίες της και να 
µεγιστοποιηθεί το όφελος των µετόχων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή δοµή της και διενεργεί 
προσαρµογές ανάλογα µε τις οικονοµικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά κινδύνου των 
δραστηριοτήτων της. Η Εταιρεία µπορεί να προσαρµόσει την κεφαλαιακή δοµή της µε την 
αναπροσαρµογή του ποσού διανοµής µερισµάτων στους µετόχους, µε την επιστροφή κεφαλαίων στους 
µετόχους ή µε την έκδοση κεφαλαιακών τίτλων. 

 
3.3  Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 
 
Η Εταιρεία παρέχει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µέσω 
µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων. 
• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των 
οποίων προσδιορίζεται µε βάση τις δηµοσιευµένες τιµές αγοράς που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
αναφοράς για όµοια περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις («Επίπεδο 1»). 
• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία 
των οποίων προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται είτε 
άµεσα είτε έµµεσα σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία αναφοράς («Επίπεδο 2»). 
• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία 
των οποίων προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που κατά βάση δεν 
στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς («Επίπεδο 3»).                                                                          
                  
Εκτός από τις απαιτήσεις, τα µετρητά και τα ταµειακά διαθέσιµα, η Εταιρεία δεν έχει κανένα άλλο 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο να υποβάλλεται σε εκτίµηση της εύλογης αξίας.  
 

3.4 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων 
 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό 

παρουσιάζεται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης, όταν υπάρχει νοµικά εκτελεστό δικαίωµα 
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συµψηφισµού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει 

διακανονισµός σε καθαρή βάση, ή η ανάκτηση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισµός της 

υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα. Το νοµικά εκτελεστό δικαίωµα δεν πρέπει να εξαρτάται από 

µελλοντικά γεγονότα και πρέπει να ασκείται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών καθώς και σε 

περιπτώσεις αθέτησης των υποχρεώσεων, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του 

αντισυµβαλλόµενου. 

Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων και δεν υπάρχουν περιπτώσεις που σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 7 θα έπρεπε να 
γνωστοποιηθούν. 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ίοικησης 

 

Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, η ∆ιοίκηση προβαίνει σε εκτιµήσεις 

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

στις οικονοµικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια του επόµενου οικονοµικού έτους. Οι εκτιµήσεις και οι 

παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, 

συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, 

αναµένεται να πραγµατοποιηθούν.     

Φόρος εισοδήµατος   

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας κάνει εκτιµήσεις για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης φόρου εισοδήµατος. 
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί κατά τη διάρκεια της κανονικής ροής των εργασιών, για 
τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 
αναµενόµενα φορολογικά ελεγκτικά θέµατα, βάσει εκτιµήσεων κατά πόσο θα προκύψουν επιπρόσθετοι 
φόροι. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που 
αναγνωρίστηκαν αρχικά, οι διαφορές θα επηρεάσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις 
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, την περίοδο κατά την οποία γίνεται αυτός ο προσδιορισµός.   
 
Παροχές µετά τη έξοδο από την υπηρεσία 
 
Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία εξαρτάται από έναν 
αριθµό παραγόντων που προσδιορίζονται σε αναλογιστική βάση µε τη χρήση σηµαντικού αριθµού 
παραδοχών. Οι παραδοχές που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό του καθαρού κόστους (εσόδου) 
για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν το προεξοφλητικό επιτόκιο. 
Οποιεσδήποτε µεταβολές σε αυτές τις παραδοχές θα είχαν επίδραση στη λογιστική αξία των 
υποχρεώσεων παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία. 
 
Η Εταιρεία προσδιορίζει το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς. Αυτό 
είναι το επιτόκιο που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας των 
εκτιµώµενων µελλοντικών καταβολών που αναµένεται να απαιτηθούν για την τακτοποίηση των 
υποχρεώσεων παροχών. Για τον προσδιορισµό του κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου η Εταιρεία 
λαµβάνει υπ’ όψιν τα επιτόκια υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων που εκφράζονται στο νόµισµα στο 
οποίο θα καταβληθούν οι παροχές και µε ηµεροµηνίες λήξης που προσεγγίζουν τις λήξεις των σχετικών 
υποχρεώσεων παροχών.  
 
Άλλες σηµαντικές λογιστικές παραδοχές για υποχρεώσεις παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
βασίζονται κατά ένα µέρος στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον πληροφόρηση παρέχεται στη 
σηµείωση 13. 
 

5. Ενσώµατα πάγια  
 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

ποσά σε ευρώ 
Εγκαταστάσεις σε 
ακίνητα τρίτων 

Έπιπλα & Λοιπός 
εξοπλισµός Σύνολο 

Κόστος    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 1.937.720,32 2.871.904,21 4.809.624,53 
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Προσθήκες - 13.005,52 13.005,52 

Πωλήσεις  - (38.419,99) (38.419,99) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 1.937.720,32 2.846.489,74 4.784.210,06 

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 866.868,39 2.447.215,65 3.314.084,04 

Αποσβέσεις Χρήσης 128.167,65 147.347,50 275.515,15 

Πωλήσεις   - (36.881,19) (36.881,19) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 995.036,04 2.557.681,96 3.552.718,00 

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2014 942.684,28 288.807,78 1.231.492,06 

Ποσά σε Ευρώ  
Εγκαταστάσεις σε 
ακίνητα τρίτων 

Έπιπλα & Λοιπός 
εξοπλισµός Σύνολο 

        

Κόστος       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 1.937.720,32 2.846.489,74 4.784.210,06 

Προσθήκες - 2.165,10 2.165,10 

Πωλήσεις  - (64.397,10) (64.397,10) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 1.937.720,32 2.784.257,74 4.721.978,06 

        

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 995.036,04 2.557.681,96 3.552.718,00 

Αποσβέσεις Χρήσης 128.167,59 108.558,26 236.725,85 

Πωλήσεις  -  (64.395,44) (64.395,44) 

        

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 1.123.203,63 2.601.844,78 3.725.048,41 

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2014 814.516,69 182.412,96 996.929,65 

 
Τα ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων που αφορούν σε κτίρια και αυτοκίνητα περιλαµβάνονται στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων.  
 

6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτελούνται από λογισµικά και αναλύονται ως 
ακολούθως: 
 

ποσά σε ευρώ Λογισµικό 

Κόστος   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 1.655.028,93 

Προσθήκες 120.911,65 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 1.775.940,58 

  

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 1.147.410,10 

Αποσβέσεις Χρήσης 193.298,04 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 1.340.708,14 

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 435.232,44 

  

  

Ποσά σε Ευρώ  Λογισµικό 

Κόστος   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 1.775.940,58 

Προσθήκες 71.892,28 
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Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 1.847.832,86 

  

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 1.340.708,14 

Αποσβέσεις Χρήσης 166.653,96 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 1.507.362,10 

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 340.470,76 

 
 

7. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 

Τα υπόλοιπα των πελατών και λοιπών απαιτήσεων αφορούν απαίτηση από συνήθη λειτουργικά έσοδα 
της Εταιρείας και αναλύονται ως ακολούθως: 

 
ποσά σε ευρώ 31/12/2015  31/12/2014 

    

Πελάτες- Συνδεδεµένα µέρη (Σηµ.21) 1.383.341,85  1.744.694,26 

∆οσµένες εγγυήσεις 65.399,60  64.975,80 

∆άνεια Προσωπικού 76.129,59  96.506,69 

Λοιπά 132.791,91  244.165,33 

Έξοδα επόµενης χρήσης 178.482,16  160.630,29 

Σύνολο 1.836.145,11  2.310.972,37 

    

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 139.900,89  161.100,68 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.696.244,22  2.149.871,69 

Σύνολο 1.836.145,11  2.310.972,37 

 
∆εν αναµένονται πιστωτικές ζηµιές από τις απαιτήσεις από πελάτες .Οι δοσµένες εγγυήσεις αφορούν 
εγγυήσεις δοθείσες για το ενοίκιο του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η Εταιρεία, και για την µίσθωση 
µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιούν υπάλληλοι της Εταιρείας. H λογιστική αξία των πελατών 
προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
 
8.    Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

ποσά σε ευρώ 31/12/2015  31/12/2014 

       

∆ιαθέσιµα στο Ταµείο 947,37  1.856,75 

Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές καταθέσεις (Σηµ.21) 1.671.790,47  1.250.235,05 

Σύνολο 1.672.737,84  1.252.091,80 

 

9.   Αναβαλλόµενη Φορολογία 
 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο 
νόµιµο δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια 
φορολογική αρχή. Τα συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 
 

ποσά σε ευρώ     
  31/12/2015 31/12/2014 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: (38.502,79) (60.216,03) 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 107.272,67 100.828,89 

Καθαρή Αναβαλλόµενη Φορολογική απαίτηση 68.769,88 40.612,87 
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Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:   

      

  31/12/2015 31/12/2014 

Υπόλοιπο αρχής περιόδου 40.612,87 13.290,66 

(Χρέωση) / Πίστωση κατάστασης αποτελεσµάτων (Σηµ. 19)  
25.591,67 12.434,61 

(Χρέωση)/ πίστωση απευθείας στα συνολικά εισοδήµατα 
2.565,34 14.887,60 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 68.769,88 40.612,87 

 
Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της 

χρήσης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής 

είναι η παρακάτω: 

 Αναβαλλόµενες Φορολογικές 
Υποχρεώσεις 

      

ποσά σε ευρώ       

  ∆εδουλευµένα έσοδα Αποσβέσεις  Σύνολο 

Την 1 Ιανουαρίου 2014 26.280,69 29.648,02 55.928,71 

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων (Σηµ. 19) 

15.152,97 
(10.865,65) 

4.287,32 

        

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 41.433,66 18.782,37 60.216,03 

    

  ∆εδουλευµένα έσοδα Αποσβέσεις  Σύνολο 

Την 1 Ιανουαρίου 2015 41.433,66 18.782,37 60.216,03 

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων (Σηµ. 19) (2.930,87) (18.782,37) (21.713,24) 

    

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 38.502,79 0,00 38.502,79 

      

Αναβαλλόµενες Φορολογικές 
Απαιτήσεις 

    

     

ποσά σε ευρώ 
Προβλέψεις και 

δεδουλευµένα έξοδα 
Σύνολο 

Την 1 Ιανουαρίου 2014 69.219,36 69.219,36 

(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων (Σηµ. 19) 

16.721,93 16.721,93 

(Χρέωση)/ πίστωση απευθείας στα συνολικά 
εισοδήµατα 

14.887,60 14.887,60 

      

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 100.828,89 100.828,89 

 

  
Προβλέψεις και 

δεδουλευµένα έξοδα 
Αποσβέσεις  Σύνολο 

Την 1 Ιανουαρίου 2015 100.828,89 0,00 100.828,89 

(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων (Σηµ. 19) 

(13.142,37) 17.020,80 3.878,44 

(Χρέωση)/ πίστωση απευθείας στα συνολικά 
εισοδήµατα 

2.565,34   2.565,34 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 90.251,87 17.020,80 107.272,67 
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10.    Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 1.000.000 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 
1,00€ η κάθε µία. 
 
 

ποσά σε ευρώ Αριθµός Μετοχών Κοινές Μετοχές 

01.01.2014 1.000.000 1.000.000 

     

31.12.2014 1.000.000 1.000.000 

    

ποσά σε ευρώ Αριθµός Μετοχών Κοινές Μετοχές 

01.01.2015 1.000.000 1.000.000 

   

    

31.12.2015 1.000.000 1.000.000 

 

 Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως καταβεβληµένο. 
 

11. Αποθεµατικά 

ποσά σε ευρώ      

 
Τακτικό 

αποθεµατικό  

Έκτακτο 
φορολογηµέ

νο 
αποθεµατικό 

Αφορολόγητο 
αποθεµατικό 

λόγω διαφορών 
∆.Π.Χ.Π - Ε.Λ.Π 

∆ιαφορά 
υπέρ το 

άρτιο λόγω 
∆ΛΠ Σύνολο 

Την 1 Ιανουαρίου 2014 
       

116.894,15        27.011,65         514.909,33   (55.000,00)    603.815,13   

Μεταβολές αποθεµατικών 
            

2.834,31                     -     (219.754,12)  (216.919,81) 
Μεταφορά προβλέψεων 
προσωπικού (IAS19) σε 
λοιπά αποθεµατικά    (42.372,40)  (42.372,40) 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 
       

119.728,46        27.011,65         252.782,81   (55.000,00)    344.522,92   

      
      

ποσά σε ευρώ      

 
Τακτικό 

αποθεµατικό  

Έκτακτο 
φορολογηµέ

νο 
αποθεµατικό 

Αφορολόγητο 
αποθεµατικό 

λόγω διαφορών 
∆.Π.Χ.Π - Ε.Λ.Π 

∆ιαφορά 
υπέρ το 

άρτιο λόγω 
∆ΛΠ Σύνολο 

Την 1 Ιανουαρίου 2015 
       

119.728,46        27.011,65         252.782,81   (55.000,00)    344.522,92   

Μεταβολές αποθεµατικών 
            

1.501,68                     -     - - 1.501,68 
Μεταφορά λοιπών 
αποθεµατικών σε 
αποτελέσµατα εις νέο  (27.011,65) (252.782,81) 55.000,00        (224.794,46) 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 
       

121.230,14   -         -   -    121.230,14   
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Από τις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του κωδ. Ν. 2190/1920 ρυθµίζεται ο σχηµατισµός και η 
χρησιµοποίηση του τακτικού αποθεµατικού ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των πραγµατικών (λογιστικών) 
καθαρών κερδών κάθε χρήσεως κρατείται, υποχρεωτικά, για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, µέχρις 
ότου το συσσωρευµένο ποσό του τακτικού αποθεµατικού γίνει τουλάχιστον ίσο µε το 1/3 του 
ονοµαστικού µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη 
ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και ως εκ τούτου δε µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
 

12. Μερίσµατα 

Στη χρήση 2015 δε δόθηκε µέρισµα για το 2014. Το ∆.Σ. της εταιρείας δεν θα προτείνει στη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων τη διανοµή µερίσµατος χρήσης 2015.  

13.  Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις 
Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική µελέτη. 
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισµό της Εταιρείας την 31 ∆εκεµβρίου βάσει της 
αναλογιστικής µελέτης έχουν προσδιορισθεί ως εξής: 
 
 

ποσά σε ευρώ 
01/01/2015-
31/12/2015  

01/01/2014-
31/12/2014 

Υπόλοιπο την  1η Ιανουαρίου 197.377,00  119.751,00 

Παροχές που καταβλήθηκαν (9.435,00)  (62.825,00) 

(Πιστωση)/Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης (Σηµ 15) 41.182,00  83.191,00 

Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµιάς/ (κέρδος) σε λοιπά συνολικά έσοδα 8.846,00  57.260,00 

Υπόλοιπο την  31 η ∆εκεµβρίου 237.970,00  197.377,00 
    

Κόστος τρέχουσας χρήσης 28.064,00  18.585,00 

∆απάνη τόκου 5.073,00  4.491,00 

Ζηµιές / (Κέρδη) Αναλογιστικής Μελέτης 8.045,00  60.115,00 

 41.182,00  83.191,00 

 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής 

    

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,58%  2.57% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 0,25%  0,50% 

Πληθωρισµός 1,60%  2,00% 

 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα εξαρτώνται από τις υποθέσεις (οικονοµικές και δηµογραφικές) εκπόνησης 

της αναλογιστικής µελέτης. Έτσι, κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης 31/12/2015:  

• Εάν είχαµε χρησιµοποιήσει επιτόκιο προεξόφλησης ίσο µε 3,08% τότε το συνολικό ποσό 

υποχρέωσης θα ήταν χαµηλότερο  κατά 9,7% περίπου 
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• Εάν είχαµε χρησιµοποιήσει επιτόκιο προεξόφλησης ίσο µε 2,08% τότε το συνολικό ποσό 

υποχρέωσης θα ήταν υψηλότερο κατά κατά 10,9% περίπου 

• Εάν είχαµε χρησιµοποιήσει µηδενικό αριθµό οικειοθελών αποχωρήσεων, το συνολικό ποσό 

υποχρέωσης θα ήταν υψηλότερο κατά 25,3% περίπου. 

 

14. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αποτιµώνται αρχικά στην εύλογη τους αξία, ενώ µεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.  

Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

     

ποσά σε ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

   

Προµηθευτές 315.950,81 146.577,69 

∆εδουλευµένα Έξοδα Προσωπικού και Λοιπά 112.091,05 274.093,01 

Ποσά Οφειλόµενα σε Συνδεδεµένα Μέρη (Σήµ.21) 92.910,79 352.347,40 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 384.749,24 425.849,11 

Λοιποί φόροι 302.866,05 385.701,18 

Σύνολο 1.208.567,94 1.584.568,39 

 

Η λογιστική αξία των προµηθευτών προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

15.    Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 

 Οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

ποσά σε ευρώ     

 
01/01/2015-
31/12/2015 

01/01/2014-
31/12/2014 

Αµοιβές έµµισθου προσωπικού 7.096.644,69 7.504.758,80 

Εργοδοτικές εισφορές 1.715.108,66 1.944.845,44 

Παρεπόµενες παροχές  565.806,74 517.264,09 

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών 41.182,13 145.143,94 

Σύνολο 9.418.742,22 10.112.012,27 

 

16.    Έσοδα από διάθεση προσωπικού 

Παραχωρήθηκε προσωπικό της Εταιρείας µε δανειστική σύµβαση στην Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E , 
στην Hellenic Post Credit ΑΕ, τη Be-Business Exchanges A.E και την Eurobank Factors AE. Τα αντίστοιχα 
έσοδα παρουσιάζονται στη Σηµ.21 

Το αντίστοιχο κόστος του παραχωρούµενου προσωπικού συµπεριλαµβάνεται στο κονδύλι "Αµοιβές και 
έξοδα προσωπικού" όπως αναλύεται στη Σηµ.15. 

17. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-καθαρά 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα/έσοδα έχουν ως εξής: 

 
01/01/2015-
31/12/2015  

01/01/2014-
31/12/2014 

ποσά σε ευρώ    
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Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 211,60  344,80 

Σύνολο 211,60  344,80 

    

Έσοδα από τόκους 1.698,73  5.851,72 

Σύνολο 1.698,73  5.851,72 

    

Καθαρό χρηµατοοικονοµικό έσοδο 1.487,13  5.506,92 

 

18. Λοιπά Έσοδα /Έξοδα Εκµετάλλευσης  Καθαρά 

Τα λοιπά έξοδα (καθαρά) έχουν ως εξής: 

   

ποσά σε ευρώ 
01/01/2015-
31/12/2015 

01/01/2014-
31/12/2014 

   

Λειτουργικά έξοδα 300.871,89 445.721,50 

Προµήθειες για αγορές και µεσιτείες 1.263,06 1.087,11 

Αµοιβές µηχανογραφικής επεξεργασίας 204.777,42 23.348,60 

Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 41.468,06 49.390,76 

Έξοδα Ταξιδίων - 225,64 

Φόροι -Τέλη 112.324,95 103.650,77 
Λοιπά (κέρδη)/ ζηµιές (7.707,79) (5.962,14) 

Σύνολο 652.997,59 617.462,24 

 

19.    Φόρος εισοδήµατος                                                                         

 
01/01/2015-
31/12/2015 

01/01/2014-
31/12/2014 

   

Τρέχων φόρος  208.608,99 149.923,23 

Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 9) (25.591,67) (12.434,62) 

Σύνολο 183.017,32 137.488,61 

 

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 
προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών της. Η διαφορά 
έχει ως εξής: 
 
 

ποσά σε ευρώ 
01/01/2015-
31/12/2015 

01/01/2014-
31/12/2014 

   

Κέρδη χρήσης προ φόρων µε βάση τα ∆ΠΧΠ  213.050,97 194.174,71 

Συντελεστής φόρου  29% 26% 

Φόρος υπολογισµένος  61.784,78 50.485,42 

Φορολογική Επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν  (31,57) 76.264,43 

Επίδραση διαφοράς φορολογικών συντελεστών (2.968,30) - 

Λοιποί Φόροι 124.232,41 10.738,76 

Φόροι 183.017,32 137.488,61 

 
 
Βάσει του Νόµου 4334/2015, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τη 16 Ιουλίου 2015 και τροποποίησε το 
φορολογικό Νόµο 4172/2013, ο φορολογικός συντελεστής των εταιρειών στην Ελλάδα για τα έσοδα 
των χρήσεων από το 2015 και έπειτα αυξήθηκε από 26% σε 29%. 
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20.    Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
 
Κατά το τέλος της χρήσης υπάρχουν ανοιχτές επίδικες υποθέσεις έναντι της Εταιρείας. Η διοίκηση της 
Εταιρείας και οι νοµικοί σύµβουλοι πιστεύουν ότι οι υφιστάµενες επίδικες υποθέσεις δεν αναµένεται να 
έχουν σηµαντικές επιδράσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας πέραν του ποσού που 
έχει γίνει πρόβλεψη. 
 
∆εν εκκρεµούν λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις λόγω δεσµεύσεων την 31.12.2015 που θα επηρέαζαν 
την οικονοµική κατάστασή της. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010 για την 
οποία έχει σχηµατιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη που περιλαµβάνεται στη γραµµή του Ισολογισµού 
«Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις» Για τις χρήσεις 2011-2014 διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος 
από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. και εξεδόθησαν Εκθέσεις Φορολογικής Συµµόρφωσης, σύµφωνα  
µε το Νόµο 4174/2013 (άρθρο 65α), όπως ισχύει (και όπως όριζε το άρθρο 82 του Νόµου 2238/1994). 
Για την χρήση 2015 ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 
προβλέπεται να χορηγηθεί µετά την δηµοσίευση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 
2015.  
 
Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν 
σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών, που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται ήδη στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Σηµ.19).   
 
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 
νοµοθετικών περιορισµών (5 χρόνια από τη λήξη της χρήσης στην οποία η φορολογική δήλωση θα 
πρέπει να έχει υποβληθεί). 
 

21.   Συναλλαγές µε συνδεδεµένα Μέρη 

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

Το Μάιο του 2014, 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 που κατείχε το ΤΧΣ, ο ελέγχων µέτοχος της Τράπεζας έως εκείνη την ηµεροµηνία, 
µειώθηκε από 95,23% σε 35,41%. Εποµένως, από εκείνη την ηµεροµηνία, το ΤΧΣ, θεωρείται ότι ασκεί 
ουσιώδη επιρροή στην Τράπεζα. 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 που κατείχε το ΤΧΣ µειώθηκε σε 
2,38%. 
 

Οι απαιτήσεις από και οι υποχρεώσεις προς τα συνδεδεµένα µέρη µε την Εταιρεία είναι οι εξής: 
 

ποσά σε ευρώ 31/12/2015 31/12/2014 

   

Απαιτήσεις από παροχή υπηρεσιών   

   

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. 1.323.615,46 1.679.243,07 

Eurobank Χρηµατοδοτικές Μισθώσης Α.Ε. 6.575,58 3.287,79 

 1.330.191,04 1.682.530,86 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

   

Hellenic Post Credit Α.Ε. 19.672,43 17.247,85 

Be-Business Exchanges Α.Ε. 5.769,11 29.585,73 

Eurobank Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε. 14.778,08 15.329,82 

Eurobank Factors Α.Ε. 12.931,19 - 
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 53.150,81 62.163,40 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. 1.671.790,47 1.250.235,05 

 1.671.790,47 1.250.235,05 

   

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις   
   

   

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. 8.914,70 253.167,66 

Be-Business Exchanges Α.Ε. 61.931,77 42.094,66 

Eurobank Business Services Α.Ε. 14.743,14 14.633,75 

Eurolife ERB ΑΕΑΖ 7.321,18 42.451,33 

 92.910,79 352.347,40 

 
Τα έσοδα και τα έξοδα λειτουργίας που πραγµατοποιήθηκαν από συνδεδεµένα µε την Εταιρεία πρόσωπα 
είναι οι εξής: 
 

΄Εσοδα-Έξοδα 
01/01/2015-
31/12/2015 

01/01/2014-
31/12/2014 

   

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών   

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. 7.153.502,79 8.063.682,72 

Eurobank Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. 32.076,00 33.412,50 

 7.185.578,79 8.097.095,22 

Έσοδα από δανεισµό προσωπικού   

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. 4.134.528,42 4.065.873,93 

Eurobank Factors Α.Ε. 13.366,55 - 

Hellenic Post Credit Α.Ε. 110.467,26 49.003,19 

Be-Business Exchanges Α.Ε. 17.582,89 124.011,95 

 4.275.945,12 4.238.889,07 

   

Έσοδα από πώληση παγίων   

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. 1,70 1.070,78 

 1,70 1.070,78 

   

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων   

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. - 115,70 

Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ 365.532,00 365.532,40 

 365.532,00 365.648,10 

   

Έξοδα λειτουργίας    

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. 61.612,55 205.827,36 

Eurobank Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε. 92,25 - 

Eurolife ERB ΑΕΑΖ 353.801,27 329.790,45 

Be-Business Exchanges Α.Ε. 182.228,21 157.069,17 

Business Services Α.Ε. 67.323,61 30.408,24 

Eurolife ERB ΑΕΓΑ 10.809,49 10.303,25 

 675.867,38 733.398,47 

Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα-Έξοδα    

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. 1.487,13 3.364,48 

 1.487,13 3.364,48 

   

Παροχές προς τη ∆ιοίκηση 123.881,02 119.357,98 
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22.     Ανειληµµένες υποχρεώσεις  
 
Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά µισθώµατα σύµφωνα µε τις µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις 
έχουν ως εξής : 
 

ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

ποσά σε ευρώ 2015 2014 
   

Μέχρι 1 έτος 97.520,24 97.452,26 

 97.520,24 97.452,26 

 

23.   Μεταγενέστερα γεγονότα της ηµεροµηνίας του Ισολογισµού 

∆εν έχουν συµβεί άλλα γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού της περιόδου 01/01/2015-

31/12/2015, τα οποία θα µπορούσαν να επηρεάσουν σηµαντικά την παρούσα χρηµατοοικονοµική 

κατάσταση της Εταιρείας. 


