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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
«ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
« BE BUSINESS EXCHANGES Α Ε»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ENΔΕΚΑΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
01/01/2012-31/12/2012

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα
της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

Η χρήση που έκλεισε αποτέλεσε για την Εταιρεία την ενδέκατη χρονιά δραστηριοποίησής της
στον

κλάδο

των

ηλεκτρονικών

προμηθειών

και

ηλεκτρονικών

διαγωνισμών

μεταξύ

επιχειρήσεων, ενώ μόλις την πρώτη της χρονιά στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Το έτος 2012

ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τη be Business Exchanges AE,

αντικείμενο δραστηριοποίησής της και τη διεύρυνση του κύκλου πελατών της.

σε σχέση με το

Η δραστηριότητα της Εταιρείας στο έτος 2012 κατά υπηρεσία έχει ως ακολούθως :
¾

Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και Ηλεκτρονικές προμήθειες

Η Εταιρεία συνέχισε να παρέχει δυναμικά τις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών προμηθειών και των
ηλεκτρονικών διαγωνισμών, στηριζόμενη πάντα στην πολύχρονη εμπειρία, στην τεχνογνωσία

της στις διεπιχειρησιακές (B2B) συναλλαγές αλλά και στο έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο

προσωπικό της.
Η εταιρία πρωτοστατεί στον τομέα αυτό αξιοποιώντας όλη την αποκτώμενη γνώση.
Σημαντικό μέγεθος στις προσπάθειες αυτές τείνει να γίνουν οι υπηρεσίες των ηλεκτρονικών
διαγωνισμών, όχι τόσο λόγω της μεγάλης τους συνεισφορά στον τζίρο της εταιρείας, όσο λόγω

των πολύ καλών σχέσεων που έχει αναπτύξει και αναπτύσσει η εταιρεία με το Δημόσιο και τους

φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, η οποία θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια και σε
μεγαλύτερα και πιο θετικά αποτελέσματα στο μέλλον.
¾

Διενέργησε με απόλυτη επιτυχία ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς τόσο στον όμιλο Eurobank, όσο

και σε φορείς του Δημοσίου αλλά και σε εταιρείες του Ιδιωτικού τομέα.

Αναλυτικά, όσον αφορά τον όμιλο Eurobank διεξήχθησαν συνολικά 315 διαγωνισμοί, 308 στο
εσωτερικό της χώρας, και 7 διαγωνισμοί για τις εταιρείες του ομίλου Eurobank στο εξωτερικό (1

διαγωνισμός για Βουλγαρία και 6 διαγωνισμοί για Σερβία).

Όσον αφορά το Δημόσιο, διεξήχθησαν 37 διαγωνισμοί μέσω της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
(ΕΠΥ),

γεγονός που αύξησε την αναγνωσιμότητα της εταιρείας και της επέτρεψε έτσι τη

διενέργεια ευρέος κύκλου παρουσιάσεων σε φορείς του

Δημοσίου όπως Γεν. Γραμματείες

υπουργείων, ΔΕΚΟ, Υγειονομικές Περιφέρειες και Νοσοκομεία.

Ειδικότερα, όσον αφορά στους διαγωνισμούς της ΕΠΥ επιτεύχθηκε σημαντική μείωση στην τιμή
προμήθειας που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασε και το 92,66% σε σχέση με την αρχική τιμή
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που είχε τεθεί από τον φορέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά έχουν διεξαχθεί 65 ηλεκτρονικοί
πλειστηριασμοί για την ΕΠΥ με τα παρακάτω οικονομικά αποτελέσματα:
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

124 εκ.
εκ. €

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

88 εκ.
εκ. €

56 εκ.
εκ. €

ΟΦΕΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠO ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ

36,67%

55% (68
(68 εκ.)
εκ.)

Επίσης διεξήχθησαν επιτυχώς 30 διαγωνισμοί με τα παρακάτω Νοσοκομεία:
9
9

251 ΓΝΑ (6 διαγωνισμοί)

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. (1 διαγωνισμός)

9

ΚΑΤ (15 διαγωνισμοί)

9

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ (1 διαγωνισμός)

9

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ (5 διαγωνισμοί)

9

ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ (2 διαγωνισμοί)

Το Νοέμβριο του 2011, υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σύστημα υποβολής

οικονομικών προσφορών από προμηθευτές του δημοσίου σε Νοσοκομεία για την υλοποίηση της
συμφωνίας πλαισίου “Call off” τις οποίες είχε διαπραγματευτεί η ΕΠΥ. Ως εκ τούτου τα

Νοσοκομεία έχουν τη δυνατότητα, μέσω του συστήματος της Business Exchanges, να παραλάβουν

ηλεκτρονικά τις σφραγισμένες οικονομικές προσφορές των προμηθευτών που έχουν επιλεγεί

μέσω προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι προσφορές αποσφραγίζονται αυτόματα από
το σύστημα σε συγκεκριμένο χρόνο που έχει οριστεί κατά την έναρξη του “Call off”.
Εντός του 2012 διεξήχθησαν 74 Call Offs. Για την προμήθεια stents διεξήχθησαν 44 Call Offs ενώ
30 Call Offs διεξήχθησαν για την προμήθεια βελόνων τεχνητού νεφρού.

Τέλος, διεξήχθησαν επιτυχώς 3 διαγωνισμοί με τους παρακάτω Δημόσιους Φορείς:
9
9

Δήμο Καρδίτσας (1 διαγωνισμός)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2 διαγωνισμοί),

Όσον αφορά τον Ιδιωτικό Τομέα, διεξήχθησαν επιτυχώς 10 διαγωνισμοί με τους παρακάτω
φορείς:
9
9

HELLAS ON LINE (2 διαγωνισμοί)
PHILIPS (2 διαγωνισμοί)

9

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (3 διαγωνισμοί)

9

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΨΥΧΙΚΟΥ (3 διαγωνισμοί),

Εντός του 2012, η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με Νοσοκομεία (ΚΑΤ, ΓΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 251 ΓΝΑ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ, ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ, ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.), τον

Δήμο Καρδίτσας, την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης καθώς και την Ελληνική Αστυνομία για την υπηρεσία

ηλεκτρονικών διαγωνισμών .
¾

Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές προμήθειες και το σύστημα των ηλεκτρονικών προμηθειών, σε
αυτό εντάχθηκαν το 2012, 67 νέοι «προμηθευτές».
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Οι συναλλαγές οι οποίες έγιναν μέσα από το σύστημα των ηλεκτρονικών προμηθειών το 2012,
ήταν οι εξής:

Όσον αφορά τον όμιλο Eurobank, το 2012 οι συναλλαγές έφτασαν στα € 18,7 εκατομμύρια ευρώ
από € 36,4 εκατομμύρια το 2011, έχοντας μία μείωση της τάξης του 48,6%, ενώ όσον αφορά τις

συναλλαγές των εταιρειών εκτός ομίλου Eurobank, εταιρείες όπως η FAMAR και η DHL, η μείωση

έφτασε το 23,2% το 2012 αφού οι συναλλαγές έφτασαν τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ από τα 2,0
εκατομμύρια ευρώ που είχαμε το 2011.

Μέσα στο 2012 ξεκίνησε για πρώτη φορά η εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών
στα Νοσοκομεία.
Για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που έχει εκτελέσει η ΕΠΥ για δραστικές ουσίες ή άλλα
ιατρικά υλικά, έχουν δημιουργηθεί οι πρώτοι ηλεκτρονικοί τιμοκατάλογοι και έχει δοθεί η
πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένους χρήστες Νοσοκομείων.

Οι παραγγελίες από τα Νοσοκομεία προς τους προμηθευτές διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και οι
παραδόσεις καταχωρούνται ηλεκτρονικά, δίνοντας τη δυνατότητα στην ΕΠΥ να παρακολουθεί τα

διακινούμενα προϊόντα.

Εντός του 2012, υποβλήθηκαν 232 ηλεκτρονικές παραγγελίες για stents και βελόνες τεχνητού
νεφρού από 22 Νοσοκομεία συνολικής αξίας € 1.483.743.

¾

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και ηλεκτρονική διακίνηση τιμολογίων

Συνεχίζοντας την προσπάθεια στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και ηλεκτρονικής
διακίνησης τιμολογίων, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει από τα τέλη του 2011, με στόχο πάντα την

ανάπτυξη αλλά και την εδραίωση της εταιρείας στην «αγορά» και σε αυτό το κομμάτι των

υπηρεσιών, προσθέτοντας επιπλέον αξία και στις λοιπές προσφερόμενες υπηρεσίες της η

εταιρεία αφού συνεισφέρει σημαντικά στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας επιχειρήσεων και
οργανισμών, με αυτό το πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της.
Οι συμβάσεις που υπεγράφησαν στα τέλη του 2011 με τις εταιρείες Eurobank Ergasias Leasing
AE, LAMDA DEVELOPMENT AE, HOME Super Market ΑΕ, και Χ. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΒΕΕ. αλλά και οι νέες που

υπεγράφησαν μέσα στο 2012, με τις Eurobank Ergasias Α.Ε., Printerland ΕΠΕ, ERB Eurolife Ζωής A.E.,
Eurobank Business Services A.E., και τέλος με την ΕΥΚ Α.Ε., συνέβαλαν θετικά στην αύξηση του
τζίρου της.

Ο εν λόγω τζίρος ανήλθε συνολικά στο ποσό των 59.480 €.
Αναλυτικά από νέες Άδειες χρήσης, ετήσιες εκδόσεις και παραμετροποιήσεις το ποσό που

τιμολογήθηκε ανήλθε στα 44.510 € ενώ από διάθεση πακέτων τιμολογίων το ποσό ανήλθε στα

14.970 €

Στις ενέργειες προώθησης των υπηρεσιών την χρονιά που πέρασε έγιναν τα :
δημοσίευση συνέντευξης του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας του κ. Τρίγκα

Αλκιβιάδη στο Banker΄s Review με θέμα «Η σημασία των Ηλεκτρονικών Προμηθειών» στο
Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
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δημοσίευση άρθρου του κ. Τρίγκα Αλκιβιάδη για την Εταιρεία στην Καθημερινή με θέμα
«Εξοικονόμηση 69 εκατ. σε νοσοκομεία από 65 ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς»

βράβευση

της

Εταιρείας

(2013

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

e-volution

awards)

για

την

παροχή

Υπηρεσιών

ανάρτηση banners για τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στα site της Eurobank
και της BΕ,

την δημοσίευση δελτίων τύπου, και

την ανάρτηση φυλλαδίων για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ανάρτησή τους
επίσης στα sites της Eurobank και της BE.
Για τη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών που

προσφέρει, η BΕ έχει ήδη πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 από τα μέσα του 2010, ενώ μέσα στο 2013
πρόκειται να πιστοποιηθεί και για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης .

Υπάγεται και υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις από τον φορέα TUV HELLAS.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της be Business Exchanges A.E. είναι ότι η προσφορά των υπηρεσιών
της βασίζεται σε χαμηλό κόστος λειτουργίας και παρέχει πλήρως αυτοματοποιημένη ροή

εργασιών.

Ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης του πελατολογίου και της χρήσης των συστημάτων της, αλλά και
σημαντικής μείωσης του λειτουργικού κόστους, η Εταιρεία συνέχισε την κερδοφορία της και στη
χρήση του 2012.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της
31.12.2012, οι οποίες έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την

Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (ΣΔΛΠ).

Προοπτικές για το έτος 2013
Οι προσπάθειες της Εταιρείας στο έτος που πέρασε, με τις συνεχείς συναντήσεις, ενημερώσεις,
παρουσιάσεις και προώθηση των υπηρεσιών της έκανε τις υπηρεσίες αυτές πολύ ελκυστικές,
και τις προοπτικές της εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη και συνέχιση των εργασιών της να
βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Με παρακαταθήκη τα παραπάνω αποτελέσματα, μέσα στο έτος 2013 η προσπάθεια θα
επικεντρωθεί στην αύξηση του πελατολογίου από τρίτες εταιρείες για τις υπηρεσίες των

ηλεκτρονικών διαγωνισμών (e-auctions) των ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) αλλά και
τις υπηρεσίες της διαχείρισης των ηλεκτρονικών τιμολογίων (e-invoicing ).

Εκτός των παραπάνω υπηρεσιών η Εταιρεία με απόφαση του βασικού της μετόχου της τράπεζας

Eurobank θα δραστηριοποιηθεί και στην παροχή Οικονομικών, Λογιστικών και Φορολογικών

υπηρεσιών.
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Για τον σκοπό αυτό στο πρώτο τρίμηνο του 2013 προέβει σε αγορά-επένδυση λογιστικής

εφαρμογής η οποία θα καλύψει αρχικά την ανάγκη να εντάξει σύμφωνα και με την απόφαση της
τράπεζας Eurobank, της μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Ελληνικές θυγατρικές

εταιρείες του ομίλου Eurobank, στις υπηρεσίες αυτές.

Για την εκτέλεση του ανωτέρω σκοπού η Εταιρεία σχεδιάζει να εντάξει στο δυναμικό της τους
υπαλλήλους των θυγατρικών αυτών με σχέση δανεισμού, όπως επίσης να προβεί και σε

μίσθωση επιπλέον χώρων για την εκτέλεση του παραπάνω σκοπού.

Το πλάνο δράσης της Εταιρείας για το νέο έτος συνοψίζεται στις παρακάτω ενέργειες:
¾

Διατήρηση και ανάπτυξη της χρήσης της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Αγοράς

στον Όμιλο

Eurobank στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς επίσης περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση
της νέας υπηρεσίας της διαχείρισης των ηλεκτρονικών τιμολογίων (e-Invoicing).

Η διεύρυνση της χρήσης των υπηρεσιών συνίσταται στην προσπάθεια αύξησης του τζίρου που

διακινείται μέσα από την ηλεκτρονική αγορά, με προσθήκη νέων κατηγοριών αγαθών και
υπηρεσιών, αλλά και ένταξη σε αυτή νέων εταιρειών.
Στην αύξηση του τζίρου θα συμβάλλει σημαντικά επίσης η χρήση της νέας υπηρεσίας της
διαχείρισης των ηλεκτρονικών τιμολογίων (e-invoicing), η οποία θα προωθηθεί περαιτέρω στον
όμιλο Eurobank.
¾

Αύξηση των συνεργασιών με φορείς του Δημοσίου στις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών
διαγωνισμών.

Η

αύξηση

των

συνεργασιών

θα

προκύψει

από

την

αύξηση

των

συναλλαγών

στους

ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς από τους ήδη υπάρχοντες πελάτες όπως η Ε.Π.Υ. και τα

Νοσοκομεία Ε.Ε.Σ-Κοργιαλένειο, Αρεταίειο, Αγ.Σάββας, Αιγινήτειο, ΓΝΑ Αλεξάνδρα κα, αλλά και
με νέες συνεργασίες με πελάτες όπως Νοσοκομεία, Υγειονομικές περιφέρειες, Δήμους κα.
¾

Περαιτέρω προσπάθειες ένταξης νέων ιδιωτικών εταιρειών

Η προσπάθεια θα επικεντρωθεί

κυρίως στην έλευση νέων «Αγοραστών», σε εταιρείες από

συγκεκριμένους κλάδους τόσο για υπηρεσίες Ηλεκτρονικών διαγωνισμών όσο και

για

Ηλεκτρονικές προμήθειες, όπως επίσης και στη νέα υπηρεσία της διαχείρισης των ηλεκτρονικών
τιμολογίων.

Οι προσπάθειες εστιάζονται σε εταιρείες ομίλους και λοιπά νομικά πρόσωπα.
Όλα τα ανωτέρω αναμένεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αύξηση του Καθαρού αποτελέσματος,
μέσω της αύξησης του κύκλου εργασιών της Εταιρείας, με παράλληλη συγκράτηση ή και μείωση
του λειτουργικού κόστους, με αποτέλεσμα

την περαιτέρω ισχυροποίηση της Εταιρείας στους

τομείς που δραστηριοποιείται.
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Επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
Η Ελλάδα συμφώνησε ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης από κοινού με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις χώρες μέλη της

Ευρωζώνης κατά την συνάντηση του Eurogroup την 21 Φεβρουαρίου 2012. Το πρόγραμμα

στήριξης αποσκοπούσε στην μείωση του λόγου δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ σε ποσοστό κάτω του

120% έως το 2020.
Το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης και μεταρρυθμίσεων βελτίωσε την χρηματοοικονομική θέση
και προοπτική της χώρας, μέσω της μείωσης του δημοσίου χρέους και του κόστους
εξυπηρέτησής του από το 2012 και εντεύθεν.
Σε συνέχεια αυτών των εξελίξεων, και μετά την εφαρμογή/νομοθέτηση μιας μακράς λίστας
διαθρωτικών αλλαγών και μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας για τα έτη 2013-16 από την

Ελληνική Κυβέρνηση, το Eurogroup προχώρησε την 26 Νοεμβρίου 2012 σε συμφωνία για ένα
σύνολο μέτρων με σκοπό την μείωση του λόγου δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ σε ποσοστό 124% έως

το 2020 και 110% το 2022. Αυτοί οι στόχοι της μείωσης του δημοσίου χρέους είναι σε αρμονία με
την απαίτηση του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ταμείου (ΔΝΤ) για βιωσιμότητα του δημοσίου

χρέους.
Θέση του Ομίλου Eurobank

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο του PSI+ το 2012
Την 21 Φεβρουαρίου 2012, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης συμφώνησαν στο
πρόγραμμα διάσωσης για την Ελλάδα, το οποίο περιελάμβανε την παροχή χρηματοοικονομικής

βοήθειας από το δημόσιο τομέα (official sector) και την εθελοντική ανταλλαγή χρεωστικών τίτλων
που κατείχαν οι ιδιώτες επενδυτές (private sector) με απομείωση της ονομαστικής τους αξίας

κατά 53,5%.
Έπειτα από απόφαση των υπουργών οικονομικών της Ευρωζώνης την 27 Νοεμβρίου 2012 και

στα πλαίσια των μέτρων για τη μείωση του δημοσίου χρέους, το Ελληνικό Δημόσιο πρότεινε,
μέσω σχετικής ανακοίνωσης του την 3 Δεκεμβρίου 2012, στους κατόχους νέων Ομολόγων

Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που πληρούσαν τα κριτήρια να υποβάλουν προσφορές για την
ανταλλαγή των νέων ΟΕΔ με ομόλογα εξάμηνης διάρκειας και μηδενικού επιτοκίου, έκδοσης του

Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ευρωπαϊκό ΤΧΣ). Στα πλαίσια της
συμμετοχής στο πρόγραμμα επαναγοράς χρέους του Ελληνικού Δημοσίου, ο Όμιλος Eurobank

υπέβαλε για ανταλλαγή το 100% των νέων ΟΕΔ που κατείχε συνολικής ονομαστικής αξίας € 2,3
δις.
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Πλαίσιο και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης
Λόγω της σημαντικής επίπτωσης από το πρόγραμμα ανταλλαγής Ελληνικών ομολόγων (PSI+),

την 21 Φεβρουαρίου 2012, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης αποφάσισαν τη διάθεση €
50 δις από το δεύτερο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας για την ανακεφαλαιοποίηση του
Ελληνικού

τραπεζικού

συστήματος.

Τα

κεφάλαια

έχουν

διατεθεί

στο

Ελληνικό

Ταμείο

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), ο σκοπός του οποίου έχει διευρυνθεί και ενισχυθεί.

Από τα ανωτέρω κεφάλαια, € 39 δις καταβλήθηκαν στην Ελλάδα το 2012, , ενώ τα υπόλοιπα €
11 δις εντός του 2013.
Ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank Ergasias Α.Ε.
Μετά την αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου και των κεφαλαιακών αναγκών της Eurobank,

τη 19 Απριλίου 2012 η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Eurobank
είναι βιώσιμη και την 8 Νοεμβρίου 2012 την ενημέρωσε ότι τα βασικά κεφάλαια (Tier I) πρέπει να
αυξηθούν κατά € 5.839 εκατ. Η Τράπεζα, το ΕΤΧΣ και το Ευρωπαϊκό ΤΧΣ, υπέγραψαν την 28

Μαΐου 2012,την 21 Δεκεμβρίου 2012 και την 30 Απριλίου 2013 μια τριμερή συμφωνία

προεγγραφής για την προκαταβολή της εισφοράς του ΕΤΧΣ έναντι της συμμετοχής του στην
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με ομόλογα έκδοσης του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ

ονομαστικής αξίας € 3.970 εκατ. και € 1.341 εκατ. και € 528 εκατ. αντιστοίχως (σύνολο € 5.839
εκατ.). (

Την 7 Απριλίου 2013, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές, με τη σύμφωνη γνώμη των δύο τραπεζών,

αποφάσισαν ότι η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) και η Eurobank θα ανακεφαλαιοποιηθούν πλήρως και
ανεξάρτητα η μια από την άλλη, γεγονός που συνεπάγεται την αναστολή των διαδικασιών

συγχώνευσής τους. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank
αξιολόγησε τις ιδιαιτερότητες του εγχειρήματος σχετικά με την προσέλκυση ιδιωτικών
κεφαλαίων, και συγκεκριμένα την αβεβαιότητα ή μη της συγχώνευσης με την ΕΤΕ και τη
συνεπαγόμενη αδυναμία αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης, καθώς και την απουσία της

παραδοσιακής βάσης των δεκάδων χιλιάδων μετόχων της Eurobank, η οποία λόγω της

πρόσφατης ανταλλαγής μετοχών υποκαταστάθηκε από την συμμετοχή της ΕΤΕ κατά περίπου

85% στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank

εισηγήθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30 Απριλίου 2013 την πλήρη
κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αξίας € 5.839 εκατ. από το ΕΤΧΣ.

Την 30 Απριλίου 2013 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Eurobank αποφάσισε:
1.

τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού

αριθμού των κοινών μετοχών της, μέσω συνένωσής τους με αναλογία δέκα (10) παλαιές
κοινές μετοχές σε μία (1) νέα κοινή μετοχή (reverse split), και μείωση της ονομαστικής
αξίας της νέας (προερχόμενης από το reverse split) κοινής μετοχής της σε 0,30 ευρώ

2.

την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με το ν. 3864/2010 και την

υπ’ αρ. 38/2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, για την άντληση συνολικά € 5.839 εκατ.,

με την έκδοση 3.789.317.357 νέων κοινών μετοχών, με ανάληψη του συνόλου αυτών από

το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έναντι εισφοράς ίσης αξίας ομολόγων
κυριότητας του ιδίου και εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε την 31 Μαϊου και η

εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα,
μετά και την απόκτηση των σχετικών εγκρίσεων από τις ελληνικές εποπτικές αρχές.
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Την 28 Μαρτίου 2013, η ΤτΕ εξέδωσε Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (13/28.03.2013),

θέτοντας ως όριο για το δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) το 9% των
σταθισμένων στοιχείων ενεργητικού και για τον δείκτη ιδίων κεφαλαίων (Equity Core Tier I) το 6%.

Τα ανωτέρω όρια τίθενται σε ισχύ από την 31 Μαρτίου 2013. Σύμφωνα με τους ανωτέρω δείκτες
και

τις

πρόσφατες

αλλαγές

στις

απαιτήσεις

κεφαλαιακής

επάρκειας

του

Ελληνικού

κανονιστικού πλαισίου, το ελάχιστο ποσοστό 9% δεν επιτυγχάνεται, με βάση τα στοιχεία

κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου την 31 Μαρτίου 2013. Η επίδραση αυτή αναμένεται να

βελτιωθεί μέσω κεφαλαιακών κινήσεων, επιπλέον της ανακεφαλαιοποίησης, οι οποίες κατά την
τρέχουσα περίοδο βρίσκονται σε στάδιο εφαρμογής από την Τράπεζα.

Προαιρετική δημόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
Την 5 Οκτωβρίου 2012, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ανακοίνωσε την υποβολή
προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank,

προσφέροντας ως αντάλλαγμα 58 νέες μετοχές της ΕΤΕ για κάθε 100 μετοχές της Eurobank που
θα προσφερθούν. Η ΕΤΕ δήλωσε επίσης ότι, μέτοχοι της Eurobank που εκπροσωπούν το 43,6% του

μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών, έχουν δεσμευθεί να προσφέρουν τις μετοχές τους στη
δημόσια πρόταση.

Η προαιρετική δημόσια πρόταση επισημοποιήθηκε την 11 Ιανουαρίου 2013. Την ίδια ημέρα, το

Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις των συμβούλων του,

αξιολόγησε τα πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής ενοποίησης με γνώμονα το συμφέρον όλων

των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των πελατών, των μετόχων και
της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις της πρότασης ανταλλαγής
και διατύπωσε αιτιολογημένη γνώμη επ’αυτής όπως ορίζει ο Νόμος 3461/2006.

Όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις ή/και συναινέσεις από την Τράπεζα της Ελλάδας, την Ελληνική

Επιτροπή Ανταγωνισμού, το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τη Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελήφθησαν στις 14 Φεβρουαρίου 2013. Η

περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, κατά τη διάρκεια της οποίας προσφέρθηκαν
466.397.790 μετοχές, έληξε στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με αποτέλεσμα η ΕΤΕ να κατέχει το
84,38% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank.

Την προαιρετική δημόσια πρόταση θα ακολουθούσε η συγχώνευση των δύο τραπεζών, η
διαδικασία της οποίας ξεκίνησε τη 19 Μαρτίου 2013.

Την 7 Απριλίου 2013, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές, με τη σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης των δύο
τραπεζών, αποφάσισαν ότι η ΕΤΕ και η Eurobank θα ανακεφαλαιοποιηθούν πλήρως και

ανεξάρτητα η μια από την άλλη. Κατά συνέπεια, η διαδικασία συγχώνευσης των δύο τραπεζών
ανεστάλη.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Eurobank της 30 Απριλίου

2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση € 5.839
εκατ. με κάλυψη έναντι εισφοράς σε είδος από το ΕΤΧΣ, σύμφωνα με το Ν.3864/2010 και την

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38/9.11.2012.
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«BE Business Exchanges A.E.»
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 004316901000

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΒΕ Business Exchange Ανώνυμη
Εταιρεία», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου

2012, 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 Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η

διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα

πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν

οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.

Οι επιλεγόμενες

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε

λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για

τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της

καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου

των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για
τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της « ΒΕ Business Exchange Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση

που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας, στη Σημείωση 2.1 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων,

όπου γίνεται αναφορά στην προσφάτως ολοκληρωθείσα ανακεφαλαιοποίηση του Ομίλου, στην

αρνητική επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου λόγω των πρόσφατων αλλαγών του
Ελληνικού κανονιστικού πλαισίου καθώς και

στην

αβεβαιότητα που προκύπτει λόγω της

αναμενόμενης ολοκλήρωσης των σχετικών κινήσεων στις οποίες προβαίνει ο Όμιλος με στόχο

την πλήρη αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η
αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν

διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης

του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 06 Ιουνίου 2013

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι

‘Ελενα Θεμιστοκλέους

ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Αρ Μ ΣΟΕΛ 38901
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Σημείωση

31/12/2012

31/12/2011

5
6

13.479,54
1.261.735,99
1.275.215,53

25.313,99
1.515.460,66
1.540.774,65

7
8

265.743,52
1.305.082,74
1.570.826,26

455.970,60
1.117.247,30
1.573.217,90

2.846.041,79

3.113.992,55

9
9

3.745.679,20
3.734.035,72
(4.919.850,89)
2.559.864,03

3.745.679,20
3.734.035,72
(5.220.980,71)
2.258.734,21

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υπ οχρεώσεις π αροχών π ροσωπ ικού λόγω εξόδου απ ό την υπ ηρεσία
Δάνεια

11
10

9.094,00
55.281,75
64.375,75

7.785,00
426.900,35
434.685,35

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπ ές υπ οχρεώσεις
Δάνεια

12
10

102.722,41
119.079,60
221.802,01

151.033,87
269.539,12
420.572,99

286.177,76

855.258,34

2.846.041,79

3.113.992,55

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφ ορούν ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια
Άυλα π εριουσιακά στοιχεία
Κυκλοφ ορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπ ές απ αιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπ ερ το άρτιον
Απ οτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφ αλαίων

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφ αλαίων και υποχρεώσεων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
ΤΟΥ Δ..Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Β. ΤΡΑΠΕΖΑΝΟΓΛΟΥ

Α. ΤΡΙΓΚΑΣ

Α.ΔΤ ΑΑ- 015446

Α.ΔΤ Χ- 219901

O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Β. ΚΟΡΡΕΣ
Α.ΔΤ ΑΒ-325562

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Σημείωση
Πωλήσεις
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού
Λειτουργικά Έξοδα
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
Λειτουργικά κέρδη
Χρηματοοικονομικά έξοδα-καθαρά
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη Χρήσης

01/01 -31/12/2012

01/01 -31/12/2011

859.397,04
(147.791,97)
(157.309,40)
(265.859,12)
288.436,55
13.693,27
302.129,82
(1.000,00)
301.129,82

868.882,23
(174.006,31)
(104.230,59)
(374.898,34)
215.746,99
(11.139,88)
204.607,11
(785,00)
203.822,11

13
14
16
5,6
15
18

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Κέρδη (Ζημίες) που καταμετρώνται
0,00

απευθείας στην Καθαρή Θέση

301.129,82

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
ΤΟΥ Δ..Σ

Β. ΤΡΑΠΕΖΑΝΟΓΛΟΥ
Α.ΔΤ ΑΑ- 015446

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α. ΤΡΙΓΚΑΣ

Α.ΔΤ Χ- 219901

0,00

203.822,11

O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Β. ΚΟΡΡΕΣ

Α.ΔΤ ΑΒ-325562

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών

καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Σημείωση

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011
Καθαρό κερδος /(ζημιά) περιόδου
Αύξηση /(Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου

3.745.679,20

3.734.035,72

(5.424.802,82)
203.822,11

2.054.912,10
203.822,11
0,00

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011

3.745.679,20

3.734.035,72

(5.220.980,71)

2.258.734,21

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2012
Καθαρό κερδος /(ζημιά) περιόδου
Αύξηση /(Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου

3.745.679,20

3.734.035,72

(5.220.980,71)
301.129,82

2.258.734,21
301.129,82
0,00

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2012

3.745.679,20

3.734.035,72

(4.919.850,89)

2.559.864,03

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
ΤΟΥ Δ..Σ

Β. ΤΡΑΠΕΖΑΝΟΓΛΟΥ
Α.ΔΤ ΑΑ- 015446

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α. ΤΡΙΓΚΑΣ

Α.ΔΤ Χ- 219901

O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Β. ΚΟΡΡΕΣ

Α.ΔΤ ΑΒ-325562

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Σημείω ση
Ταμειακές ροές σε Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες / κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Φόρος εισοδήματος
Έσοδα τόκων
Προβλέψεις επισφαλών πελατών
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον /μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμώ ν κεφ αλ αίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λ ειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων / (Αυξηση) στους Χρεώστες
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν Τραπεζών) /(Μείωση) στους Πιστωτές
Καθαρές Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων πάγιων στοιχείων / Πληρωμές για αγορές παγίων στοιχείων
Αγορά άυλων πάγιων στοιχείων / Πληρωμές για αγορές παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες / Τόκοι που εισπράχθηκαν
Μερίσματα εισπραχθέντα / Μερίσματα που εισπράχθηκαν
Καθαρές Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές σε Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Είσπραξη/(πληρωμή) από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου / (ονομαστική αξία + υπέρ
Εξοφλήσεις δανείων / Αποπληρωμή μακροχρόνιων δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις και δάνεια (χρεολύσια,
Καθαρές Ταμειακές ροές σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή (μείω ση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περίοδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λ ήξης περιόδου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
ΤΟΥ Δ..Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

5,6
11
18
15
15

5
6
15

9

8

01/01 -31/12/2012

01/01 -31/12/2011

302.129,82

204.607,11

265.859,12
1.309,00
(1.000,00)
(33.974,54)
25.044,85
20.281,27

374.898,34
(373,00)
(785,00)
(27.854,36)
14.496,87
38.994,24

165.182,22
(48.311,46)
696.520,29

433.763,28
(46.819,13)
990.928,36

(300,00)
33.974,54

0,00
0,00
27.854,36

33.674,54

27.854,36

0,00
(522.078,12)
(20.281,27)
(542.359,39)

0,00
(307.927,69)
(38.994,24)
(346.921,93)

187.835,44
1.117.247,30
1.305.082,74

671.860,79
445.386,51
1.117.247,30

O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Β. ΤΡΑΠΕΖΑΝΟΓΛΟΥ

Α. ΤΡΙΓΚΑΣ

Β. ΚΟΡΡΕΣ

Α.ΔΤ ΑΑ- 015446

Α.ΔΤ Χ- 219901

Α.ΔΤ ΑΒ-325562

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών

καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2012

1. Γενικές Πληροφορίες
Η Εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του

2001. Η Εταιρεία είναι Μέλος του Ομίλου της Τράπεζας

Eurobank Ergasias ΑΕ και μητρική της εταιρεία είναι η Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ που κατέχει

το 98.01% του Μετοχικού της Κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο 1.99% ανήκει σε εταιρεία από τον
χώρο των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών ειδών.
Η έδρα της Εταιρείας είναι Σινιόσογλου 6 & Aλ. Παναγούλη στη Νέα Ιωνία.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η δραστηριοποίηση στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και έχει ως

αντικείμενο την παροχή σε συναλλασσόμενες επιχειρήσεις υπηρεσιών σχετικά με πάσης φύσεως
εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω συστημάτων. Μέσα στο 2007 επέκτεινε το

σκοπό της με στόχο να μπορεί να παρέχει και άλλους είδους υπηρεσίες όπως ενδεικτικά,
υπηρεσίες σχετικές με συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες σύνδεσης και
πρόσβασης στο διαδίκτυο, υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκκαθάρισης συναλλαγών, υπηρεσίες σε

τρίτους με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση στην προώθηση των πωλήσεων προϊόντων και
υπηρεσιών τους, τραπεζικών προϊόντων καθώς και την εξυπηρέτηση της πελατείας τους

(customer service), προώθηση ή/και εκτέλεση πωλήσεων από απόσταση (distance selling)

υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαφήμισης, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και λοιπές συναφείς
υπηρεσίες.

Οι οικονομικές πληροφορίες που περιέχονται στα στοιχεία οικονομικής πληροφόρησης, έχουν
εγκριθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας στις 16/05/2013 και τελούν υπό την έγκριση της
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών
καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες
τις περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

2.1.

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Τα πρότυπα που

εφαρμόζονται είναι εκείνα που

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών

Λογιστικών Προτύπων και επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως της 31 Δεκεμβρίου 2012.
Αυτά

είναι σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ συμπεριλαμβανομένων των ερμηνειών της Επιτροπής

Ερμηνειών Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την υιοθέτηση

εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες επηρεάζουν την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού, την αναγνώριση ενδεχόμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των

οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την καταχώρηση εσόδων και εξόδων της υπό εξέταση
περιόδου. Κατά συνέπεια, τα πραγματικά αποτελέσματα πιθανόν να διαφέρουν από τις

εκτιμήσεις αυτές, παρά το γεγονός ότι αυτές βασίζονται στην βέλτιστη γνώση της Διοίκησης

σχετικά µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. Οι περιοχές που εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό

κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιμήσεις επηρεάζουν σημαντικά τις
οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σημείωση 3.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2012 παρουσιάζουν τη χρηματοοικονομική θέση,
την κατάσταση των αποτελεσμάτων και τις ταμειακές ροές της εταιρείας με βάση την αρχή της

συνεχιζόμενης

δραστηριότητας,

λαμβάνοντας

υπόψη

τους

μακροοικονομικούς

μικροοικονομικούς παράγοντες και την επιρροή τους στη λειτουργία της εταιρείας.

και

Η εταιρεία

έχει ως κύριο πελάτη την μητρική της εταιρεία η οποία υπέστη σημαντικές ζημιές από την
συμμετοχή της

στο πρόγραμμα εθελοντικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (PSI) και

αντιμετωπίζει θέμα κεφαλαιακής επάρκειας.
Η Διοίκηση της εταιρείας λαμβάνοντας υποψη την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης του

Ομίλου μεσω του Ταμείου Χρηματοπιστοτικής Σταθερότητας, το οποίο έχει καταστεί πλεον

βασικός μέτοχος του Ομίλου αλλά και τις λοιπές ενέργειες για την αποκατάσταση της

κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο εφαρμογής και οι οποίες
περιγράφονται παρακάτω, εκτιμά ότι ο Όμιλος και κατά συνέπεια η Εταιρεία θα μπορέσουν να

συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητες τους.
Επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα

Η Ελλάδα συμφώνησε ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης από κοινού με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις χώρες μέλη της

Ευρωζώνης κατά την συνάντηση του Eurogroup την 21 Φεβρουαρίου 2012. Το πρόγραμμα
στήριξης αποσκοπούσε στην μείωση του λόγου δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ σε ποσοστό κάτω του

120% έως το 2020.

Το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης και μεταρρυθμίσεων βελτίωσε την χρηματοοικονομική θέση
και προοπτική της χώρας, μέσω της μείωσης του δημοσίου χρέους και του κόστους
εξυπηρέτησής του από το 2012 και εντεύθεν.

Σε συνέχεια αυτών των εξελίξεων, και μετά την εφαρμογή/νομοθέτηση μιας μακράς λίστας
διαθρωτικών αλλαγών και μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας για τα έτη 2013-16 από την

Ελληνική Κυβέρνηση, το Eurogroup προχώρησε την 26 Νοεμβρίου 2012 σε συμφωνία για ένα
σύνολο μέτρων με σκοπό την μείωση του λόγου δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ σε ποσοστό 124% έως

το 2020 και 110% το 2022. Αυτοί οι στόχοι της μείωσης του δημοσίου χρέους είναι σε αρμονία με
την απαίτηση του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ταμείου (ΔΝΤ) για βιωσιμότητα του δημοσίου

χρέους.
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Θέση του Ομίλου Eurobank
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο του PSI+ το 2012
Την 21 Φεβρουαρίου 2012, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης συμφώνησαν στο
πρόγραμμα διάσωσης για την Ελλάδα, το οποίο περιελάμβανε την παροχή χρηματοοικονομικής

βοήθειας από το δημόσιο τομέα (official sector) και την εθελοντική ανταλλαγή χρεωστικών τίτλων
που κατείχαν οι ιδιώτες επενδυτές (private sector) με απομείωση της ονομαστικής τους αξίας

κατά 53,5%.
Έπειτα από απόφαση των υπουργών οικονομικών της Ευρωζώνης την 27 Νοεμβρίου 2012 και

στα πλαίσια των μέτρων για τη μείωση του δημοσίου χρέους, το Ελληνικό Δημόσιο πρότεινε,
μέσω σχετικής ανακοίνωσης του την 3 Δεκεμβρίου 2012, στους κατόχους νέων Ομολόγων

Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που πληρούσαν τα κριτήρια να υποβάλουν προσφορές για την
ανταλλαγή των νέων ΟΕΔ με ομόλογα εξάμηνης διάρκειας και μηδενικού επιτοκίου, έκδοσης του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ευρωπαϊκό ΤΧΣ). Στα πλαίσια της
συμμετοχής στο πρόγραμμα επαναγοράς χρέους του Ελληνικού Δημοσίου, ο Όμιλος Eurobank

υπέβαλε για ανταλλαγή το 100% των νέων ΟΕΔ που κατείχε συνολικής ονομαστικής αξίας € 2,3
δις.
Πλαίσιο και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης

Λόγω της σημαντικής επίπτωσης από το πρόγραμμα ανταλλαγής Ελληνικών ομολόγων (PSI+),
την 21 Φεβρουαρίου 2012, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης αποφάσισαν τη διάθεση €
50 δις από το δεύτερο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας για την ανακεφαλαιοποίηση του
Ελληνικού

τραπεζικού

συστήματος.

Τα

κεφάλαια

έχουν

διατεθεί

στο

Ελληνικό

Ταμείο

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), ο σκοπός του οποίου έχει διευρυνθεί και ενισχυθεί.
Από τα ανωτέρω κεφάλαια, € 39 δις καταβλήθηκαν στην Ελλάδα το 2012, ενώ τα υπόλοιπα € 11
δις εντός του 2013.

Ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank Ergasias Α.Ε.
Μετά την αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου και των κεφαλαιακών αναγκών της Eurobank,

τη 19 Απριλίου 2012 η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Eurobank
είναι βιώσιμη και την 8 Νοεμβρίου 2012 την ενημέρωσε ότι τα βασικά κεφάλαια (Tier I) πρέπει να
αυξηθούν κατά € 5.839 εκατ. Η Τράπεζα, το ΕΤΧΣ και το Ευρωπαϊκό ΤΧΣ, υπέγραψαν την 28

Μαΐου 2012, την 21 Δεκεμβρίου 2012 και την 30 Απριλίου 2013 μια τριμερή συμφωνία

προεγγραφής για την προκαταβολή της εισφοράς του ΕΤΧΣ έναντι της συμμετοχής του στη
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με ομόλογα έκδοσης του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ
ονομαστικής αξίας € 3.970 εκατ., € 1.341 εκατ. και € 528 εκατ. αντιστοίχως (σύνολο € 5.839

εκατ.).
Την 7 Απριλίου 2013, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές, με τη σύμφωνη γνώμη των δύο τραπεζών,

αποφάσισαν ότι η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) και η Eurobank θα ανακεφαλαιοποιηθούν πλήρως και
ανεξάρτητα η μια από την άλλη, γεγονός που συνεπάγεται την αναστολή των διαδικασιών

συγχώνευσής τους. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank
αξιολόγησε τις ιδιαιτερότητες του εγχειρήματος σχετικά με την προσέλκυση ιδιωτικών
κεφαλαίων, και συγκεκριμένα την αβεβαιότητα ή μη της συγχώνευσης με την ΕΤΕ και τη
συνεπαγόμενη αδυναμία αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης, καθώς και την απουσία της
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παραδοσιακής βάσης των δεκάδων χιλιάδων μετόχων της Eurobank, η οποία λόγω της

πρόσφατης ανταλλαγής μετοχών υποκαταστάθηκε από την συμμετοχή της ΕΤΕ κατά περίπου
85% στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank

εισηγήθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30 Απριλίου 2013 την πλήρη
κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αξίας € 5.839 εκατ. από το ΕΤΧΣ.
Την 30 Απριλίου 2013 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Eurobank αποφάσισε:
1.

τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού

αριθμού των κοινών μετοχών της, μέσω συνένωσής τους με αναλογία δέκα (10) παλαιές
κοινές μετοχές σε μία (1) νέα κοινή μετοχή (reverse split), και μείωση της ονομαστικής

2.

αξίας της νέας (προερχόμενης από το reverse split) κοινής μετοχής της σε 0,30 ευρώ

την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με το ν. 3864/2010 και την
υπ’ αρ. 38/2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, για την άντληση συνολικά € 5.839 εκατ.,

με την έκδοση 3.789.317.357 νέων κοινών μετοχών, με ανάληψη του συνόλου αυτών από
το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έναντι εισφοράς ίσης αξίας ομολόγων
κυριότητας του ιδίου και εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε την 31 Μαϊου και η

εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα,
μετά και την απόκτηση των σχετικών εγκρίσεων από τις ελληνικές εποπτικές αρχές.
Την 28 Μαρτίου 2013, η ΤτΕ εξέδωσε Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (13/28.03.2013),

θέτοντας ως όριο για το δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) το 9% των
σταθισμένων στοιχείων ενεργητικού και για τον δείκτη ιδίων κεφαλαίων (Equity Core Tier I) το 6%.

Τα ανωτέρω όρια τίθενται σε ισχύ από την 31 Μαρτίου 2013. Σύμφωνα με τους ανωτέρω δείκτες
και

τις

πρόσφατες

αλλαγές

στις

απαιτήσεις

κεφαλαιακής

επάρκειας

του

Ελληνικού

κανονιστικού πλαισίου, το ελάχιστο ποσοστό 9% δεν επιτυγχάνεται, με βάση τα στοιχεία

κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου την 31 Μαρτίου 2013. Η επίδραση αυτή αναμένεται να

βελτιωθεί μέσω κεφαλαιακών κινήσεων, επιπλέον της ανακεφαλαιοποίησης, οι οποίες κατά την
τρέχουσα περίοδο βρίσκονται σε στάδιο εφαρμογής από την Τράπεζα.

2.2.

Ξένο Νόμισμα

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης.

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρούνται βάση του νομίσματος
του πρωτεύον 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

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.

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται σε ευρώ με βάση τις

τιμές

συναλλάγματος

που

ισχύουν

κατά

την

ημερομηνία

του

ισολογισμού,

συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.
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2.3.

Αναγνώριση Εσόδων Χρήσεως

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων παροχής υπηρεσιών, καθαρά από

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Αμοιβές και προμήθειες

Οι αμοιβές και οι προμήθειες που αφορούν σε συναλλαγές, σε παροχή συστήματος, και σε
παροχή υπηρεσιών, αποτελούν

την κύρια πηγή εσόδου της Εταιρείας. Τα εν λόγω έσοδα

αναγνωρίζονται στη χρήση που παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες, σύμφωνα με την ολοκλήρωση

των συναλλαγών και το βαθμό ολοκλήρωσης των υπηρεσιών βάσει των υπογεγραμμένων

συμβάσεων πελατών.
(β) Συνδρομές

Οι ετήσιες συνδρομές (βάσει σύμβασης) τιμολογούνται με την υπογραφή της σύμβασης οπότε και
δίδονται και οι κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα στους πελάτες και αναγνωρίζονται στη χρονική
περίοδο που αφορούν.
2.4.

Ενσώματα πάγια στοιχεία

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, o εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, τα έπιπλα και ο λοιπός
εξοπλισμός,

παρουσιάζονται

στο

ιστορικό

κόστος

κτήσεως

μετά

την

αφαίρεση

των

συσσωρευμένων αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης. Τα ενσώματα

πάγια

αξιολογούνται

περιοδικά

για

απομείωση,

και

οποιαδήποτε

ζημία

απομείωσης

αναγνωρίζεται απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία

αποτιμούνται στη τιμή κτήσεώς τους (ιστορικό κόστος), η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία

των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις αποσβέσεις και τις προβλέψεις υποτίμησης
της αξίας τους.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της

προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής τους ως ακολούθως:
Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Κατά τη διάρκεια του συμβολαίου εκμίσθωσης ή
της προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής εάν μικρότερη
5 έτη - 7 έτη

Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

4 έτη - 5 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

6 έτη - 8 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση και προσαρμόζονται ανάλογα, τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης.
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2.5.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Στην κατηγορία άυλα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται τα λογισμικά προγράμματα με τα
οποία η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της, τα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται
για την υποστήριξη των διοικητικών λειτουργιών της

Εταιρείας καθώς και τα σήματα της

Εταιρείας. Όλα τα προαναφερθέντα, παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως μετά την

αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης. Τα
άυλα πάγια αξιολογούνται περιοδικά για απομείωση, και οποιαδήποτε ζημία απομείωσης

αναγνωρίζεται απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. Το κόστος κτήσης των άυλων

πάγιων στοιχείων περιλαμβάνει, την τιμή κτήσεως (ιστορικό κόστος), τις τυχόν προσαυξήσεις με
την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων, μειωμένη με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις

προβλέψεις υποτίμησης της αξίας τους.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της
προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής τους ως ακολούθως:
Λογισμικό μέσω του οποίου παρέχονται οι υπηρεσίες της Εταιρείας
(Production software)

Λοιπά λογισμικά προγράμματα

18 έτη
4 έτη - 5 έτη

Σήματα

4 έτη - 5 έτη

Ειδικά τα άυλα πάγια που εντάσσονται σε Χρηματοδοτική Μίσθωση αποσβένονται με βάση τον
ωφέλιμο χρόνο ζωής (Ω.Χ.Ζ.) του Παγίου, ο οποίος προσδιορίστηκε έως το 2018.
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση και προσαρμόζονται ανάλογα, τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης.

2.6.

Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της
αρχικής αναγνώρισης και μεταγενέστερα μειώνονται με τυχόν πρόβλεψη απομείωσης. Η

πρόβλεψη απομείωσης για τις εμπορικές απαιτήσεις δημιουργείται όταν υπάρχει αντικειμενική
ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά των απαιτήσεων με βάσει

τους συμβατικούς όρους.
2.7.

Μισθώσεις

(α) Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι μισθωτής
i) Λειτουργικές μισθώσεις

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας παραμένουν με τον
εκμισθωτή καταχωρούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Πληρωμές που αφορούν λειτουργικές

μισθώσεις, αναγνωρίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων αναλογικά κατά τη διάρκεια της

μίσθωσης.
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ii) Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας έχουν μεταφερθεί στον
μισθωτή καταχωρούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις και ακολουθούνται οι διατάξεις του ΔΛΠ
17.

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές
της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις

κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του

παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα
επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να

επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι
αντίστοιχες

υποχρεώσεις

από

μισθώματα,

καθαρές

από

χρηματοοικονομικά

έξοδα,

απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε

χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται με βάση τον

χρόνο της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων.
(β) Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι εκμισθωτής
Δε συντρέχουν τέτοιες περιπτώσεις για την Εταιρεία.
2.8.

Φορολογία

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

την ημέρα του ισολογισμού. Η διοίκηση περιοδικά

αξιολογεί τα σημεία εκείνα στις φορολογικές δηλώσεις που σχετίζονται με καταστάσεις στις
οποίες οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις υπόκεινται σε διαφορετική ερμηνεία και σχηματίζει

προβλέψεις όπου απαιτείται πάνω στη βάση των ποσών που αναμένεται να πληρωθούν στις
φορολογικές αρχές.

Αναβαλλόμενος φόρος ορίζεται ο φόρος ο οποίος αναμένεται να είναι πληρωτέος ή ανακτήσιμος
για διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων σε

επίπεδο οικονομικών καταστάσεων και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που έχουν
χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό του φορολογητέου κέρδους, και λογίζεται χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο υπολογισμού με βάσει τον ισολογισμό.

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση
στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή άλλη εκτός της επιχειρηματικής συνένωσης

και τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό, ούτε το φορολογικό κέρδος ή

ζημία.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανόν να

υπάρξουν

μελλοντικά

φορολογητέα

κέρδη

έναντι

των

οποίων

θα

χρησιμοποιηθούν

οι

προσωρινές διαφορές.

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος καθορίζεται χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές
που είχαν τεθεί σε ισχύ ή είχαν ουσιωδώς τεθεί σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού

και αναμένεται να είναι σε ισχύ την περίοδο που οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα
καταστούν απαιτητές και οι υποχρεώσεις πληρωτέες.

Η αναβαλλόμενη φορολογία χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων εκτός εάν
αφορά στοιχεία που χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια οπότε και η

αναβαλλόμενη φορολογία λογιστικοποιείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
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2.9.

Παροχές στο προσωπικό

(α) Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις

Η Εταιρεία συμμετέχει σε προγράμματα συνταξιοδότησης καθορισμένων εισφορών σύμφωνα με
τα οποία καταβάλλει σταθερές εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία. Η Εταιρεία δεν έχει άλλες
υποχρεώσεις για πληρωμές συντάξεων πέραν των εισφορών που καταβάλλει.

Οι εισφορές της Εταιρείας στα προγράμματα συνταξιοδότησης καθορισμένων εισφορών,
αναγνωρίζονται ως παροχές προς το προσωπικό κατά την περίοδο που αφορούν.
(β) Αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού

Σύμφωνα με το Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο, όταν οι υπάλληλοι παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι
την ημέρα της αποχώρησής τους λόγω συνταξιοδότησης, δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση,

της οποίας το ύψος υπολογίζεται βάσει των ετών υπηρεσίας και των αποδοχών του την ημέρα
της αποχώρησης. Η Εταιρεία καταχωρεί κάθε χρόνο προβλέψεις για τις ως άνω αποζημιώσεις,

έτσι ώστε το κόστος αποζημίωσης κάθε εργαζόμενου να επιμερίζεται ετησίως , σε όλη την
περίοδο υπηρεσίας του στην Εταιρεία. Το κόστος για αποζημιώσεις αποχώρησης αναγνωρίζεται

στο λογαριασμό αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια των χρόνων υπηρεσίας των υπαλλήλων,

σύμφωνα με τις αναλογιστικές εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.

(γ) Προγράμματα για συμμετοχή στα κέρδη και επιδόματα
Η

Διοίκηση

περιοδικά

ανταμείβει

με

μετρητά

(πριμ

παραγωγικότητας),

κατά

βούληση

υπαλλήλους με υψηλή απόδοση. Παροχές σε μετρητά (πριμ παραγωγικότητας) μέσω της
μισθοδοσίας, αναγνωρίζονται ως δεδουλευμένα έξοδα προσωπικού. Τυχόν διανομή κερδών
στους υπαλλήλους της Εταιρίας αναγνωρίζεται ως έξοδο προσωπικού στη χρήση που εγκρίνεται
από τους μετόχους της Εταιρίας.

2.10. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αποτιμώνται, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, στην παρούσα αξία των
χρηματοοικονομικών εκροών που σύμφωνα με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση της Διοίκησης θα

απαιτηθούν για τον διακανονισμό της παρούσας δέσμευσης. Το προεξοφλητικό επιτόκιο όπου

χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες

εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους σχετικά με τη
συγκεκριμένη δέσμευση.

2.11. Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές καταχωρούνται ως ίδια κεφάλαια.
Τα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου παρουσιάζονται, αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια, ως μείωση του

προϊόντος έκδοσης.
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2.12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις όψεως

σε τράπεζες και υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών (3) μηνών.
2.13. Τραπεζικά δάνεια

Οι υποχρεώσεις από δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μείον τα έξοδα

συναλλαγής. Μεταγενέστερα οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από δάνεια αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος, τυχόν διαφορά μεταξύ των αρχικά καθαρών ποσών που εισπράχθηκαν και

της αξίας κατά την λήξη του δανεισμού καταχωρούνται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων κατά
την χρονική διάρκεια του δανεισμού µε τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
2.14. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.

Η ζημιά απομείωσης

αναγνωρίζεται κατά το ποσό που η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την
ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας

μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση
των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες
δημιουργίας ταμειακών ροών (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). Δεν υπήρχαν περιουσιακά
στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή.
2.15. Διανομή Μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων κοινών μετοχών αναγνωρίζεται αφαιρετικά στα

ίδια κεφάλαια της

Εταιρίας, μέσα στη χρήση που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.16. Ανακατάταξη κονδυλίων
Τα συγκριτικά στοιχεία, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έχουν αναπροσαρμοσθεί ώστε να συνάδουν με
τις αλλαγές στην παρουσίαση που υιοθέτησε η εταιρεία για την παρούσα χρήση.
2.17. Νέα ΔΠΧΑ και διερμηνείες (ΕΔΔΠΧΑ διερμηνείες)
"Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία

είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας
χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή

αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Τροποποιήσεις, νέα πρότυπα και διερμηνείες που ισχύουν για το 2012.
α) Τροποποιήσεις , νέα πρότυπα και διερμηνείες σε ισχύ το 2012 εντός ΕΕ

ΔΠΧΑ 7, Τροποποίηση - Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις - Μεταβιβάσεις
Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012)
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β) Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ.
Δ.Λ.Π.1, Τροποποίηση - Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων (σε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2013)

Δ.Λ.Π. 12, Τροποποίηση - Φόροι Εισοδήματος (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013)
Δ.Λ.Π. 19, Τροποποίηση - Παροχές σε Εργαζομένους (σε ισχύ από την 1η

Ιανουαρίου

2013)
Δ.Λ.Π. 27, Τροποποίηση - Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (σε ισχύ από την 1η

Ιανουαρίου 2014)

Δ.Λ.Π. 28, Τροποποίηση - Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (σε
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014)
Δ.Λ.Π. 32, Τροποποίηση - Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (σε ισχύ από την 1η

Ιανουαρίου 2014)

ΔΠΧΑ 7, Τροποποίηση - Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (σε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2013)
ΔΠΧΑ 9, Χρηματοοικονομικά Μέσα (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015, δεν έχει
υιοθετηθεί από την ΕΕ)
ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7, Τροποποιήσεις -Υποχρεωτική Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και

Γνωστοποιήσεις Μετάβασης (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2015, δεν έχουν θιοθετηθεί
από την ΕΕ)

ΔΠΧΑ 10, Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (σε ισχύ από την 1η

Ιανουαρίου 2014)

ΔΠΧΑ 11, Από Kοινού Συμφωνίες (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014)
ΔΠΧΑ 12, Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες (σε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2014)
ΔΠΧΑ 13, Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013)
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, Τροποποιήσεις -

Ενοποιημένες Οικονομικές

Καταστάσεις , από κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες
οικονομικές οντότητες. Οδηγίες μετάβασης (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013, δεν
έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

Η εφαρμογή των προαναφερθέντων προτύπων και διερμηνειών δεν αναμένεται να έχει

σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την περίοδο της αρχικής
εφαρμογής.
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Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν μέρος του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για

το 2011 του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013,

δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ).
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΛΠ 27, Τροποποιήσεις Ιανουαρίου 2014, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

Εταιρείες Επενδύσεων (σε ισχύ από την 1η

ΤΟ ΔΠΧΑ 9 αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά

μέσα, η οποία δεν έχει ακόμη

ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου δεν είναι πρακτικό να ποσοτικοποιηθεί η επίδραση του.

Η εφαρμογή των υπολοίπων προαναφερθέντων προτύπων και διερμηνειών δεν αναμένεται να
έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την περίοδο της
αρχικής εφαρμογής.

3. Σημαντικές Λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή λογιστικών αρχών
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.
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, η Διοίκηση προβαίνει σε
εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια του επόμενου οικονομικού

έτους. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις
προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στην

επόμενη οικονομική περίοδο έχουν ως εξής:
3.1.

Ωφέλιμη ζωή περιουσιακών στοιχείων

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά την ωφέλιμη ζωή και τους σχετικούς συντελεστές απόσβεσης

τόσο για τα ενσώματα όσο και για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Η εκτίμησή της βασίζεται

στην προβλεπόμενη διάρκεια χρήσης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων στην παροχή των
υπηρεσιών της Εταιρείας. Εμπορικές ή και τεχνολογικές εξελίξεις θα μπορούσαν να επιφέρουν

μεταβολή στην εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή οπότε η Διοίκηση δύναται να αναπροσαρμόσει τους

συντελεστές απόσβεσης.
3.2.

Απομείωση

Η Διοίκηση ακολουθώντας το ΔΛΠ 36 καθορίζει εάν ένα περιουσιακό στοιχείο, το οποίο

υπόκειται σε απόσβεση, δεν είναι προσωρινά απομειωμένο αλλά πρέπει να αναγνωριστεί ζημιά

απομείωσης κατά το ποσό που η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την
ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας
μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως. Ειδικότερα, κατά

την αναγνώριση ζημιάς απομείωσης και τον υπολογισμό της σχετικής πρόβλεψης λαμβάνεται
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υπόψη το κόστος κτήσης του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου σε σχέση με τις μελλοντικές

ταμειακές εισροές που θα προκύψουν από τη χρήση του στην παραγωγή. Οι μελλοντικές
ταμειακές ροές έχουν προεξοφληθεί με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου.

Η

Εταιρία

κατά

την

κλειόμενη

χρήση

δεν

πραγματοποίησε

υπολογισμούς γιατί δεν υπήρξε καμία ένδειξη απομείωσης.

3.3.

τους

προαναφερόμενους

Χρηματοδοτικές / Λειτουργικές Μισθώσεις

Η ταξινόμηση μεταξύ χρηματοδοτικών και λειτουργικών μισθώσεων, προσδιορίζεται από το
κατά πόσο διατηρούνται ουσιώδως ή όχι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας.
Για να προβεί στην σωστή ταξινόμηση της εκάστοτε μίσθωσης η Διοίκηση αξιολογεί τις εξής
προυποθέσεις:
•

αν η περίοδος μίσθωσης καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ζωής του
μίσθιου

•

αν στο τέλος της περιόδου της μίσθωσης μεταφέρεται η κυριότητα στο μισθωτή

•

αν κατά την έναρξη της μίσθωσης, η παρούσα αξία των εάχιστων μισθωμάτων ισούται

•

αν ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του στοιχείου ενεργητικού σε τιμή που

τουλάχιστο με τη εύλογη αξία του μίσθιου

αναμένεται να είναι σημαντικά χαμηλότερη από τη δίκαιη αξία του στοιχείου κατά την
ημερομηνία που το δικαίωμα αυτό μπορεί να εξασκηθεί, και είναι προφανές ότι το

δικαίωμααυτό θα εξασκηθεί
•

αν μισθωτής μπορεί να ακυρώσει τη μίσθωση και να αποπληρώσει στον εκμισθωτή όλες

•

αν ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη μίσθωση για μία επιπρόσθετη

τις σχετικές ζημιές που θα υποστεί

περίοδο, με μίσθωμα σαφώς χαμηλότερο από αντίστοιχα αγοραία μισθώματα

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
4.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς
(μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, κίνδυνο ταμειακών ροών από μεταβολές επιτοκίων),

πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.
Η

διαχείριση

κινδύνων

εστιάζεται

κυρίως

στην

αναγνώριση

και

εκτίμηση

των

χρηματοοικονομικών κινδύνων όπως, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο

πιστωτικός κίνδυνος και την πολιτική επένδυσης πλεονάζουσας ρευστότητας.
4.1.1.

Κίνδυνος αγοράς

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία λειτουργεί στην Ελλάδα. Συνεργάζεται επίσης και με εταιρείες των χωρών της Νέας

Ευρώπης όπως την Βουλγαρία, Ρουμανία καθώς και με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις
Σερβία.
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Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους από ξένο νόμισμα γιατί τιμολογεί σε Ευρώ.
(ii) Κίνδυνος επιτοκίου

Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως.
Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια προέρχεται από
μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές μισθώσεις (Σημείωση 10). Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις με

κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των
επιτοκίων.
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και
τα οποία επηρεάζουν την χρηματοοικονομική της θέση καθώς και τις ταμειακές της ροές. Το

κόστος

δανεισμού

δύναται

να

αυξάνεται

ως

αποτέλεσμα

τέτοιων

αλλαγών

και

να

δημιουργούνται ζημιές ή να μειώνεται κατά την εμφάνιση απρόοπτων γεγονότων. Για τη μείωση
της έκθεσης της Εταιρείας σε διακυμάνσεις των επιτοκίων λόγω των μακροπρόθεσμων

χρηματοδοτικών μισθώσεων, οι ημερομηνίες αναπροσαρμογής των επιτοκίων περιορίζονται
βάσει σύμβασης στη μέγιστη περίοδο των τριών μηνών.

Η επίδραση ενδεχόμενων διακυμάνσεων των επιτοκίων στα οικονομικά αποτελέσματα της
εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011 αντίστοιχα, από μία διακύμανση στα επιτόκια της
τάξεως του +/-1% θα είναι για:

•

Δάνεια μέσω Leasing σε περίπτωση αύξησης του επιτοκίου κατά μία ποσοστιαία μονάδα

(+1%) μία επιβάρυνση της τάξεως των 5.007,54€ για το 2012 και 6.858,47€ για το 2011
αντίστοιχα. Το αντίστροφο αποτέλεσμα θα είχαμε σε περίπτωση μείωσης κατά μίας

ποσοστιαίας μονάδας του επιτοκίου (-1%).
•

Καταθέσεις και προθεσμιακές καταθέσεις, σε περίπτωση αύξησης του επιτοκίου κατά μία

ποσοστιαία μονάδα (+1%) όφελος 12.350,80 € για το 2012 και 8.399,28 € για το 2011, ενώ σε
περίπτωση μείωσης του επιτοκίου κατά μία ποσοστιαία μονάδα (-1%) τότε θα είχαμε μία

επιβάρυνση κατά 8.968,65 € για το 2012 και μία επίσης επιβάρυνση κατά 6.632,22 € για το
2011αντίστοιχα.
Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες κατά περίπτωση :

Δ ά ν ε ι ο L e a si n g
Μ έ σ ο κ ε φ ά λ α ιο
Τό κ ο ς
M .O . %
Α ύξηση + 1%
Ν έ ο ς τό κ ο ς
Επ ιβ ά ρ υ νσ η
Μ ε ίω σ η -1 %
Ν έ ο ς τό κ ο ς
Ο φ ελ ο ς

2012
500.754,30
20.281,28
4,05%
5,05%
25.288,82
5.007,54
3,05%
15.273,74
5.007,54
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ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ κ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
2012
αύξηση επιτοκίου
Κεφάλαιο σε €

μείωση επιτοκίου

0

839.928,14

0

33.974,54

0

27.854,36

0

3,32%

0

2,75%

Μέσο επιτόκιο
Νέο επιτόκιο

3,7508%

2,02%

4,32%

2,53%

46.325,34

25.005,89

36.253,64

21.222,14

12.350,80

-8.968,65

8.399,28

-6.632,22

Νέος τόκος σε €

4.1.2.

αύξηση επιτοκίου

1.235.080,41

Τόκος σε €

Διαφορά

2011

μείωση επιτοκίου

Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρεία έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα έσοδα από την

παροχή υπηρεσιών. Ωστόσο, δεν αναμένονται ζημιές, αφού οι απαιτήσεις προέρχονται κατά
βάση από τη μητρική εταιρεία και από πελάτες με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα και από το
ότι οι ταμειακές συναλλαγές περιορίζονται μόνο με τη μητρική της εταιρεία.

Για τις απαιτήσεις που παραμένουν ανοικτές για διάστημα μέχρι 3 μήνες δεν συντρέχουν λόγοι
απομείωσης. Οι απαιτήσεις που παραμένουν ανοικτές για διάστημα από 3-6 μήνες προέρχονται

από πελάτες με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Υπάρχουν και απαιτήσεις που παραμένουν

ανοικτές για διάστημα άνω των 6 μηνών οι οποίες όμως προέρχονται είτε από συνδεδεμένα

μέρη και είτε από πελάτες με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα και συχνές κινήσεις μέσα στην
χρήση, ως εκ τούτου δεν αναμένονται ζημίες.
Ανάλυση Υπολοίπων πελατών

Μέχρι 3 μήνες
Από 3 έως 6 μήνες

31/12/2012
122.762,37
36.475,69
159.238,06

31/12/2011
279.364,50
11.358,53
290.723,03

Ανάλυση Υπολοίπων πελατών πάνω από 6 μήνες τα οποία δεν χρήζουν απομείωσης

Συνδεδεμένες εταιρίες
Λοιποί πελάτες με επαρκή πιστοληπτική
ικανότητα και τακτές κινήσεις μέσα στη
χρήση

31/12/2012
0,00

31/12/2011
0,00

8.609,25

41.873,05

8.609,25

41.873,05
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Ανάλυση Υπολοίπων πελατών πάνω από 6 μήνες τα οποία θεωρούνται επισφαλή
Τα υπόλοιπα πελατών τα οποία θεωρούνται ως επισφαλή και για τα οποία έχουν διενεργηθεί οι

αντίστοιχες προβλέψεις είναι τα κάτωθι :

Συνδεδεμένες εταιρίες
Λοιποί πελάτες

31/12/2012
0,00
74.303,25
74.303,25

31/12/2011
0,00
138.690,93
138.690,93

31/12/2012
138.690,93
(20.902,14)
4.296,99

31/12/2011
165.844,06
(52.568,76)
25.415,63

47.782,53
74.303,25

0,00
138.690,93

Μεταβολές Προβλέψεων Επισφαλών Πελατών

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Μείωση επισφαλειών λόγω είσπραξης τους
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων πέραν
της πενταετίας
Υπόλ οιπο 31 Δεκεμβρίου

Οι προβλέψεις χρήσεως έχουν καταχωρηθεί στα Αποτελέσματα Χρήσεως και ειδικότερα στα

Λειτουργικά Έξοδα (σημ. 16)
Ο

μέγιστος

πιστωτικός

κίνδυνος

κατά

την

ημερομηνία

κατάρτισης

των

οικονομικών

καταστάσεων είναι η αξία που εμφανίζεται σε κάθε ανωτέρω κατηγορία. Η Εταιρεία δεν κατέχει
εγγυήσεις για την εξασφάλιση των ανωτέρω απαιτήσεων.
Γεωγραφική Ανάλυση Υπολοίπων

31/12/2012
168.780,55
73.370,01
242.150,56

Ε λ λ ά δα
Λ οιπές Ε υρωπα ικ ές χώρες

31/12/2011
420.624,08
50.662,93
471.287,01

Ανάλυση Υπολοίπων ανά Κλάδο Δραστηριότητας

31/12/2012
199.408,58
100,46
16.532,74
0,00
21.043,94
5.064,84
242.150,56

Ε μπ οριο - Πα ροχ ή Υ π ηρε σ ιών
Ιδιώτε ς
Β ιοτε χ νία / Β ιομηχ α νία
Να υτιλ ια κ ά
Δ ημόσ ιο
Κ α τα σ κ ε υα σ τικ έ ς

4.1.3.

31/12/2011
428.941,64
0,00
23.044,41
476,00
14.221,47
4.603,49
471.287,01

Κίνδυνος ρευστότητας

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταμειακά υπόλοιπα και

δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω ενός επαρκούς ύψους δεσμευμένων πιστωτικών

διευκολύνσεων.
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Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τη ρευστότητα σε συνεχή βάση. Ο κίνδυνος ρευστότητας
μειώνεται από την ύπαρξη επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και από τη διαθεσιμότητα της
πίστωσης.

31 Δεκεμβρίου 2012
Υποχρεώσεις Non-derivative liabilities
Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Fina
Τόκοι από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Finance leas

31 Δεκεμβρίου 2011
Υποχρεώσεις Non-derivative liabilities
Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Fina
Τόκοι από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Finance leas

4.1.4.

Μικρότερη
του 1 μήνα

174.361,35
4.483,63
178.844,98

11.435,27
466,09
11.901,36

Μικρότερη του
1 έτους

Λογαριασμοί Τάξεως Off-balance sheet items
Εγγυητικές Επιστολές guarantess and standby
letters of credit

Λογαριασμοί Τάξεως Off-balance sheet items
Εγγυητικές Επιστολές guarantess and standby
letters of credit

Μικτή
Ονομαστική
εισροή/(εκροή)

2.530,00
2.530,00

Μικτή
Ονομαστική
εισροή/(εκροή)

Μικρότερη
του 1 μήνα

696.439,47
39.619,82
736.059,29

21.929,55
2.709,52
24.639,07

Μικρότερη του
1 έτους
0,00
0,00

17.685,06
860,54
18.545,60

89.959,27
2.599,76
92.559,03

1 - 5 έτη
55.281,75
557,24
55.838,99

Πάνω από
5 έτη

0,00

Πάνω από 5
έτη

1 - 5 έτη

0,00
0,00

3 μήνες
μέχρι 1 έτος

1 - 3 μήνες

0,00
0,00

3 μήνες
μέχρι 1 έτος

1 - 3 μήνες
44.261,86
7.099,00
51.360,86

203.347,71
15.150,66
218.498,37

1 - 5 έτη
426.900,35
14.660,64
441.560,99

Πάνω από
5 έτη

0,00

Πάνω από 5
έτη

1 - 5 έτη
3.200,00
3.200,00

0,00
0,00

Εύλογες αξίες

H εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να
ανταλλαχθεί ή µια υποχρέωση να εξοφληθεί, μεταξύ ενημερωμένων και πρόθυµων µερών σε µια
συναλλαγή καθαρά εµπορικής βάσης. Η τιµή αγοράς, όπου υπάρχει µια ενεργή αγορά (όπως ένα
αναγνωρισμένο

χρηματιστήριο),

είναι

η

καλύτερη

ένδειξη

της

εύλογης

αξίας

ενός

χρηματοοικονομικού µέσου. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ενδεικτικές τιμές αγοράς, η

εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων υπολογίζεται

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

μεταβλητές είναι παρατηρήσιμες στην αγορά. Οι αξίες που προκύπτουν χρησιμοποιώντας αυτές
τις μεθόδους, επηρεάζονται σημαντικά από τις παραδοχές σε σχέση με τα ποσά και τη χρονική
στιγμή

των

μελλοντικών

χρησιμοποιήθηκαν.
Οι

εύλογες

αξίες

των

ταμειακών

ροών

και

χρηματοοικονομικών

των

συντελεστών

στοιχείων

ενεργητικού

προεξόφλησης

και

που

υποχρεώσεων

προσεγγίζουν τη λογιστική τους αξία για τους παρακάτω λόγους:
Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία κατηγοριοποιούνται

στο τέλος κάθε χρήσης σε ένα από τα τρία επίπεδα ιεραρχίας εύλογης αξίας ανάλογα με το αν η
αποτίμησή τους βασίζεται σε παρατηρήσιμα ή μη παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.

Επίπεδο 1 - Χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργές αγορές για χρηματοοικονομικά στοιχεία με ίδια
χαρακτηριστικά. Οι τιμές αυτές πρέπει να είναι άμεσα και σε τακτά χρονικά διαστήματα

διαθέσιμες από κάποιο χρηματιστήριο ή ενεργό δείκτη/αγορά και να αντιπροσωπεύουν

πραγματικές και συχνές συναλλαγές σε καθαρά εμπορική βάση.
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Επίπεδο 2 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης
που όλα τα σημαντικότερα δεδομένα προέρχονται από παρατηρήσιμες τιμές.
Επίπεδο 3 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης

με σημαντικά δεδομένα προερχόμενα από μη παρατηρήσιμες τιμές.

Η Εταιρία δεν έχει σηµαντική έκθεση σε διακυμάνσεις στην εύλογη αξία και η λογιστική αξία των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού είναι ουσιαστικά ισοδύναμη µε τις
εύλογες τους αξίες, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.

4.1.5.

Διαχείριση Κεφαλαιακών Κινδύνων

Στόχος της Εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι αφενός μεν να διαφυλάξει την
ικανότητα συνέχισης της λειτουργίας της ώστε να είναι αποδοτική για τους μετόχους της και να

ωφελούνται και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη αφετέρου να διατηρεί τη βέλτιστη
κεφαλαιακή δομή ώστε να μειώνει το κόστος κεφαλαίου.
Σύνολο Δανεισμού (Σημείωση 10) Total borrowings (note 10)
Μείον: Ταμειακά Διαθέσιμα και λοιπά ισοδύναμα (Σημείωση 8) L
Καθαρά Οφειλόμενα Κεφάλαια Net debt
Σύνολο Καθαρής Θέσης Total equity
Σύνολο Κεφαλαίων Total capital
Δείκτης Μόχλευσης
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31/12/2012
174.361,35
(1.305.082,74)
(1.130.721,39)
2.559.864,03
1.429.142,64

31/12/2011
696.439,47
(1.117.247,30)
(420.807,83)
2.258.734,21
1.837.926,38

0,00%

0,00%
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5. Ενσώματα Πάγια
Κτίρια - Εγκ/σεις
κτιρίων σε ακιν.
Τρίτων
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες
Μεταφορά σε Μηχ/κο Εξοπλισμό
Μεταφορά από Επιπλα & Εξαρτήματα
Πωλήσεις Παγίων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Αποσβέσεις περιόδου
Μεταφορά σε Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Μεταφορά σε Μηχ/κο Εξοπλισμό
Μεταφορά από Επιπλα & Εξαρτήματα
Συσσωρευμένες αποσβέσεις πωλουμένων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Μεταφορά σε Μηχ/κο Εξοπλισμό
Μεταφορά από Επιπλα & Εξαρτήματα
Πωλήσεις Παγίων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποσβέσεις περιόδου
Μεταφορά σε Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Μεταφορά σε Μηχ/κο Εξοπλισμό
Μεταφορά από Επιπλα & Εξαρτήματα
Συσσωρευμένες αποσβέσεις πωλουμένων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Μηχ/κος
εξοπλισμός

Έπιπλα και
εξαρτήματα

0,00

234.510,11

28.608,85

0,00

234.510,11

28.608,85

0,00

(197.611,24)
(11.780,45)

(28.314,94)
(98,34)

0,00
0,00

(209.391,69)
25.118,42

(28.413,28)
195,57

0,00

234.510,11

28.608,85

0,00

234.510,11

28.608,85

0,00

(209.391,69)
(11.780,45)

(28.413,28)
(54,00)

0,00
0,00

(221.172,14)
13.337,97

(28.467,28)
141,57
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Σύνολο

263.118,96
0,00
0,00
0,00
0,00
263.118,96

(225.926,18)
(11.878,79)
0,00
0,00
0,00
0,00
(237.804,97)
25.313,99

263.118,96
0,00
0,00
0,00
0,00
263.118,96

(237.804,97)
(11.834,45)
0,00
0,00
0,00
0,00
(249.639,42)
13.479,54
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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Σήματα και
άδειες
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες
Μεταφορά από ενσώματα πάγια
Πωλήσεις Παγίων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011
Αποσβέσεις περιόδου
Μεταφορά από ενσώματα πάγια
Συσσωρευμένες αποσβέσεις πωλουμένων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Μεταφορά από ενσώματα πάγια
Πωλήσεις Παγίων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποσβέσεις περιόδου
Μεταφορά από ενσώματα πάγια
Συσσωρευμένες αποσβέσεις πωλουμένων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Αναπόσβεστη αξία για το 2012 €693.638,72

Λογισμικό

9.888,68

9.755.200,11

9.888,68

9.755.200,11

(9.888,54)

(7.876.720,04)
(363.019,55)

(9.888,54)
0,14

(8.239.739,59)
1.515.460,52

9.888,68

9.755.200,11
300,00

9.888,68

9.755.500,11

(9.888,54)

(8.239.739,59)
(254.024,67)

(9.888,54)
0,14

(8.493.764,26)
1.261.735,85

Σύνολο

9.765.088,79
0,00
0,00
0,00
9.765.088,79

(7.886.608,58)
(363.019,55)
0,00
0,00
(8.249.628,13)
1.515.460,66

9.765.088,79
300,00
0,00
0,00
9.765.388,79

(8.249.628,13)
(254.024,67)
0,00
0,00
(8.503.652,80)
1.261.735,99

και για το 2011 €818.410,73 αντίστοιχα αφορά

άυλα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση.
Η μείωση στις αποσβέσεις σε σύγκριση με το έτος 2011, προήλθε κυρίως από πάγια που
αποσβέστηκαν ολοσχερώς μέσα στην χρήση του 2012.
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7.

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές απαιτήσεις πελατών

31/12/2012
242.051,16
74.303,25
167.747,91

31/12/2011
471.287,01
138.690,93
332.596,08

94.704,96
262.452,87

94.995,72
427.591,80

2.310,04
980,61
3.290,65

5.856,65
22.522,15
28.378,80

265.743,52

455.970,60

Λοιπές απαιτήσεις

Σύνολο
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Εξοδα επόμενων χρήσεων
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ

Η Εταιρεία εμφάνιζε αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο προερχόμενο από τη μητρική (Eurobank
Ergasias) και από τις θυγατρικές της Eurobank , στην οποία αναλογεί περίπου το 76% του κύκλου

εργασιών. Ωστόσο, δεν αναμένονται πιστωτικές ζημιές.

8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα Διαθέσιμα σε τράπεζες είναι καταθέσεις όψεως έντοκες. Η Εταιρεία διατηρεί τους

λογαριασμούς της στη μητρική Eurobank Ergasias.

Δ ια θέσιμα στο τα μείο
Δ ια θέσιμα σε τρά π εζες

31/12/2012
409,70
1.304.673,04
1.305.082,74

31/12/2011
225,69
1.117.021,61
1.117.247,30

9. Μετοχικό Κεφάλαιο

01 Ιανουαρίου 2011
Αύξηση /(Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου
31 Δεκεμβρίου 2011

01 Ιανουαρίου 2012
Αύξηση /(Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου
31 Δεκεμβρίου 2012

Αριθμός
μετοχών
950.680,00

Κοινές
μετοχές
3.745.679,20

Υπέρ το
άρτιο
3.734.035,72

950.680,00

3.745.679,20

3.734.035,72

Αριθμός
μετοχών
950.680,00

Κοινές
μετοχές
3.745.679,20

Υπέρ το
άρτιο
3.734.035,72

950.680,00

3.745.679,20

3.734.035,72

Σύνολο
7.479.714,92
0,00
7.479.714,92
Σύνολο
7.479.714,92
0,00
7.479.714,92

Ο συνολικός αριθμός εγκεκριμένων κοινών ονομαστικών μετοχών είναι 950.680 με ονομαστική
αξία €3.94 ανά μετοχή. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβλημένο.
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Η Εταιρεία δεν έχει πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών και ούτε κάποιος από τους
υπαλλήλους της συμμετέχει στο πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών της μητρικής
εταιρείας.

10. Δάνεια
Η Εταιρεία έχει πάρει χρηματοδοτικό όριο από την Eurobank Ergasias («μητρική») αξίας 1.000.000
ευρώ, όριο το οποίο την 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν έχει χρησιμοποιήσει.
31/12/2012

31/12/2011

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Υποχρεώσεις συμβολαίων χρηματοδοτικής μίσθωσης
Σύνολο μακρυπρόθεσμων δανείων

55.281,75
55.281,75

426.900,35
426.900,35

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Υποχρεώσεις συμβολαίων χρηματοδοτικής μίσθωσης
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

119.079,60
119.079,60

269.539,12
269.539,12

Σύνολο δανείων

174.361,35

696.439,47

Το επιτόκιο για τη χρηματοδοτική μίσθωση είναι κυμαινόμενο και συντίθεται από ένα σταθερό
τμήμα (Spread) και από ένα κυμαινόμενο τμήμα το οποίο ισούται με το EURIBOR 3 μηνών.
Ανάλυση Υποχρεώσεων συμβολαίων χρηματοδοτικής μίσθωσης

31/12/2012
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
ΣΥΝΟΛΟ

119.079,60
55.281,75
174.361,35

31/12/2011
269.539,12
426.900,35
0,00
696.439,47

Το δάνειο είναι κυμαινόμενου επιτοκίου. Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των

επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική της θέση
και τις ταμειακές ροές. Το κόστος δανεισμού δύναται να αυξάνεται ή να μειώνεται ως

αποτέλεσμα τέτοιων διακυμάνσεων. Η Εταιρεία διασφαλίζεται με δάνεια προσυμφωνημένου
επιτοκίου μέχρι ένα τρίμηνο.
Η εύλογη αξία αυτών των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προσέγγιζε την λογιστική τους αξία

στις διάφορες ημερομηνίες του ισολογισμού, διότι η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι
σημαντική.

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο σε σχέση με τα δάνειά της, αφού

όλα τα δάνεια είναι στο λειτουργικό νόμισμα.
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11. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές του ομίλου, για τις προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού

λόγω συνταξιοδότησης, χρησιμοποιείται η εκτιμώμενη παρούσα αξία της υποχρέωσης, κατά
αναλογιστικές μελέτες.

31/12/2012
7.785,00
1.309,00
9.094,00

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

31/12/2011
8.158,00
(373,00)
7.785,00

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι
εξής:

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές (εκφρασμένες
σε μέσους όρους)
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Αύξηση αποδοχών
Πληθωρισμός

2012
5,50%
2,00%
2,00%

2011
5,50%
2,00%
2,00%

12. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η Διοίκηση της Εταιρείας κρίνει ότι η λογιστική αξία των προμηθευτών προσεγγίζει την εύλογη

αξία τους.

31/12/2012
9.991,94
35.085,90
19.810,18
8.095,74
29.738,65
102.722,41

Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη (σημ. 17)
Δεδουλευμένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι / τέλη
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο
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10.236,15
59,75
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151.033,87
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13. Πωλήσεις
Υπηρεσίες
e-Invoicing
Συνδεδεμένες
Ετήσια Συνδρομή Market place
Συνδεδεμένες Σύνολα

01/01/-31/12/2012
42.720,00
606.300,00
649.020,00

01/01/-31/12/2011
1.200,00
613.025,13
614.225,13

e-Auctions
e-Invoicing
Ετήσια Συνδρομή Market place
Συναλλαγές Market place

Τρίτοι Σύνολα

30.153,81
16.760,00
51.951,74
111.511,49
210.377,04

15.712,99
10.026,00
55.338,75
173.579,36
254.657,10

Γενικό Σύνολο

859.397,04

868.882,23

Τρίτοι

14. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού

Μισθοί & Έκτακτες Αμοιβές
Συνταξιοδοτικές π αροχές
Ιατροφαρμακευτικές π αροχες
Λοιπ ές π αροχές σε εργαζόμενους
Προβλέψεις απ οζημίωσης λόγω εξόδου απ ό την υπ ηρεσία (σημ.11)

01/01 - 31/12/12
111.472,69
26.715,11
1.052,07
7.243,10
1.309,00
147.791,97

01/01 - 31/12/11
133.849,79
27.065,03
2.519,52
10.944,97
(373,00)
174.006,31

15. Χρηματοοικονομικά έξοδα-καθαρά
01/01 - 31/12/12

01/01 - 31/12/11

Έσοδα Τόκων
Χρηματοοικονομικά έσοδα

33.974,54
33.974,54

27.854,36
27.854,36

Έξοδα τόκων
Τραπεζικά δάνεια
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Χρηματοοικονομικά έξοδα

0,00
(20.281,27)
(20.281,27)

0,00
(38.994,24)
(38.994,24)

13.693,27

(11.139,88)

Χρηματοοικονομικά έξοδα-καθαρά
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16. Λειτουργικά Έξοδα
Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών & Εξωτερικών Συνεργατών
Έξοδα ταξιδίων
Έξοδα προβολής & διαφήμισης
Ενοίκια και κοινόχρηστες δαπάνες
Εξοδα δημοσιεύσεων
Πρόβλεψη επισφαλών πελατών
Εσοδο από είσπραξη επισφαλειών
Έξοδα Συντήρησης & Υποστήριξης Λογισμικού
Λοιπά έξοδα

01/01-31/12/12
17.022,85
14,00
2.616,18
10.963,75
1.000,00
45.946,99
(20.902,14)
81.058,14
19.589,63
157.309,40

01/01-31/12/11
18.096,27
236,16
323,49
8.618,77
5.500,00
67.065,63
(52.568,76)
41.988,35
14.970,68
104.230,59

17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η Εταιρεία ελέγχεται από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (που εδρεύει στην Αθήνα και είναι

εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών), η οποία κατέχει το 98,01% του μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρείας. Το υπόλοιπο 1,99% ανήκει σε εταιρεία από τον χώρο των ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών

ειδών.

Συγχώνευση Alpha Bank - Eurobank
Την 22 Μαΐου 2012, η Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha
Bank διέκοψε τη διαδικασία συγχώνευσης με την Eurobank και ανακάλεσε τις αποφάσεις της από

15 Νοεμβρίου 2011 Γενικής Συνέλευσης της Alpha Bank.

Μετοχική Διάθρωση της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε.
Έως την 23 Ιουλίου 2012, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ήταν μέλος του Ομίλου EFG, που
κατείχε το 44,70% των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Τράπεζας, μέσω 100%

θυγατρικών της απώτατης μητρικής εταιρείας.

Την 23 Ιουλίου 2012, μεταβιβάστηκε το 43,55% των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που
κατείχε ο Όμιλος EFG, σε δέκα νομικά πρόσωπα, κάθε ένα από τα οποία απέκτησε το 4,4%
περίπου, ενώ ο Όμιλος EFG διατήρησε το υπόλοιπο 1,15%. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα έχουν

επίσημα δηλώσει ότι είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα, από την 23 Ιουλίου 2012, η

Τράπεζα έπαυσε να τελεί υπό τον έλεγχο του Ομίλου EFG και δε θα περιλαμβάνεται πλέον στις

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του. Επιπλέον, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της
Τράπεζας έχουν ήδη τροποποιηθεί, ώστε να μην περιλαμβάνουν πλέον το συνθετικό «EFG».

Προαιρετική δημόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
Την 5 Οκτωβρίου 2012, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ανακοίνωσε την υποβολή
προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank,

προσφέροντας ως αντάλλαγμα 58 νέες μετοχές της ΕΤΕ για κάθε 100 μετοχές της Eurobank που
θα προσφερθούν. Η ΕΤΕ δήλωσε επίσης ότι, μέτοχοι της Eurobank που εκπροσωπούν το 43,6% του

μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών, έχουν δεσμευθεί να προσφέρουν τις μετοχές τους στη
δημόσια πρόταση.
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Η προαιρετική δημόσια πρόταση επισημοποιήθηκε την 11 Ιανουαρίου 2013. Την ίδια ημέρα, το

Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις των συμβούλων του,

αξιολόγησε τα πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής ενοποίησης με γνώμονα το συμφέρον όλων

των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των πελατών, των μετόχων και
της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις της πρότασης ανταλλαγής
και διατύπωσε αιτιολογημένη γνώμη επ’αυτής όπως ορίζει ο Νόμος 3461/2006.

Όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις ή/και συναινέσεις από την Τράπεζα της Ελλάδας, την Ελληνική
Επιτροπή Ανταγωνισμού, το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τη Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελήφθησαν στις 14 Φεβρουαρίου 2013. Η

περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, κατά τη διάρκεια της οποίας προσφέρθηκαν

466.397.790 μετοχές, έληξε στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με αποτέλεσμα η ΕΤΕ να κατέχει το
84,38% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank.
Την προαιρετική δημόσια πρόταση θα ακολουθούσε η συγχώνευση των δύο τραπεζών, η
διαδικασία της οποίας ξεκίνησε τη 19 Μαρτίου 2013.

Την 7 Απριλίου 2013, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές, με τη σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης των δύο
τραπεζών, αποφάσισαν ότι η ΕΤΕ και η Eurobank θα ανακεφαλαιοποιηθούν πλήρως και

ανεξάρτητα η μια από την άλλη. Κατά συνέπεια, η διαδικασία συγχώνευσης των δύο τραπεζών
ανεστάλη.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Eurobank της 30 Απριλίου
2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση € 5.839
εκατ. με κάλυψη έναντι εισφοράς σε είδος από το ΕΤΧΣ, σύμφωνα με το Ν.3864/2010 και την

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38/9.11.2012.
Οι παρακάτω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με τα συνδεόμενα μέρη μέσα στα συνήθη
πλαίσια των εργασιών της εταιρείας.

31/12/2012

Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών :
Συνδεδεμένες :
EUROBANK ERGASIAS
Λοιπες θυγατρικές της μητρικής

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Συνδεδεμένες :
EUROBANK ERGASIAS

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Συνδεδεμένες
EUROBANK ERGASIAS
Λοιπες θυγατρικές της μητρικής

Δάνεια
Συνδεδεμένες :
EUROBANK ERGASIAS Leasing SA
Σύνολο υποχρεώσεων
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31/12/2011

0,00
67.199,19
67.199,19

160.545,75
37.032,85
197.578,60

1.304.673,04
1.304.673,04

1.117.021,61
1.117.021,61

34.690,34
551,08

59,75

35.241,42

59,75

174.361,35
174.361,35

696.439,47
696.439,47
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Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Συνδεδεμένες :
EUROBANK ERGASIAS
Λοιπες θυγατρικές της μητρικής

Ενοίκια
Συνδεδεμένες :
EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π

Έξοδα διοίκησης
Συνδεδεμένες :
Λοιπες θυγατρικές της μητρικής

Χρηματοοικονομικά έσοδα, (έξοδα) - καθαρά
Συνδεδεμένες :
EUROBANK ERGASIAS
EUROBANK ERGASIAS Leasing SA

01/01-31/12/12

01/01-31/12/11

458.755,00
190.265,00
649.020,00

468.025,00
146.200,13
614.225,13

(8.976,96)
(8.976,96)

(7.480,80)
(7.480,80)

(1.164,13)
(1.164,13)

(3.990,54)
(3.990,54)

33.974,54
(20.281,27)
13.693,27

27.854,36
(38.994,24)
(11.139,88)

Παροχές προς τη Διοίκηση
Για το 2012 δεν υπήρχαν αμοιβές προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαρτώμενη σχέση με
την Εταιρία , όπως και το έτος 2011.

18. Φόρος Εισοδήματος
Δεδομένου ότι η Εταιρεία έχει συσσωρευμένες φορολογικές ζημιές περίπου 1,02 εκ. ευρώ (, οι
οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες μέχρι το 2015 δεν είναι υπόχρεη για καταβολή φόρου
εισοδήματος για τη χρήση του 2012. επίσης, πρόβλεψη για απαίτηση από αναβαλλόμενους

φόρους, σε αντιστάθμιση των προαναφερόμενων φορολογικών ζημιών, δεν έχει σχηματιστεί
δεδομένου ότι είναι μικρή η πιθανότητα

σχηματισμού στο μέλλον

αντίστοιχου ύψους

φορολογικών κερδών ώστε να αξιοποιηθούν οι εν λόγω φορολογικές ζημιές.
Η Εταιρεία μέσα στο 2008 εντάχθηκε στη ρύθμιση της Περαίωσης Εκκρεμών Φορολογικών
Υποθέσεων Ν.3697/2008. Με τον τρόπο αυτό τακτοποιήθηκαν τα Οικονομικά έτη μέχρι το 2007

(δηλαδή μέχρι και η χρήση που έκλεισε την 31/12/2006). Η επιβάρυνση της εταιρείας για την
ένταξή της στην ανωτέρω ρύθμιση ανήλθε σε 25.760,95 εκ των οποίων αξία 8.762,42

καταβλήθηκε μέσα στη χρήση 2008 και η υπολειπόμενη αξία 16.998,53 μέσα στην χρήση 2009.

Επίσης η εταιρεία στο 2010 εντάχθηκε στην νέα ρύθμιση για περαίωση του Ν.3888 / 2010 μέσω
της οποίας τακτοποιήθηκαν τα Οικονομικά έτη μέχρι και το 2010 (δηλαδή μέχρι και την χρήση

που έκλεισε την 31/12/2009). Η επιβάρυνση της εταιρείας για την ένταξή της στην νέα ρύθμιση
ανήλθε σε 39.439,38€

τα οποία καταβλήθηκαν ολοσχερώς μέσα στην χρήση του 2010. Έχει

λογιστικοποιηθεί στο έτος 2012 ποσό 1.000 € το οποίο βάσει του Ν.3986/2011 αφορά πρόβλεψη

τέλους επιτηδεύματος, αντιστοίχως στο 2011 έχει λογιστικοποιηθεί ποσό 785€ το οποίο αφορά
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καταβλημένο τέλος επιτηδεύματος 285€ για το έτος 2010, και πρόβλεψη ποσού 500 € για το
έτος 2011 βάσει του ιδίου νόμου.

1.01-31.12.2012
Ζημιές/ (Κέρδη) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος με βάση τους ισχύοντες
φορολογικούς συντελεστές
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για
φορολογικούς σκοπούς
Επίδραση χρησιμοποιηθέντων ζημιών παρελθόντων
χρήσεων
Tέλος Επιτηδεύματος

1.01-31.12.2011

(302.129,82)

(204.607,11)

60.425,96

40.921,42

(44.537,20)

26.111,40

(15.888,76)

(67.032,82)

1.000,00

785,00

1.000,00

785,00

Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2011 και 2012 έχει διενεργηθεί/διενεργείται από τους

νόμιμους ελεγκτές της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 3943/2011 και τη σχετική υπουργική
απόφαση.

19. Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων
Η Εταιρεία μισθώνει χώρο γραφείων από την «EUROBANK

PROPERTIES

Ανώνυμη Εταιρεία

Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» η οποία επίσης ανήκει στον όμιλο Eurobank. Η διάρκεια της
εν λόγω μίσθωσης έχει οριστεί δωδεκαετής και αρχίζει την 4.8.2006 και λήγει την 3.8.2018. Tα

τετραγωνικά μέτρα της μίσθωσης που καταλαμβάνει η Εταιρεία και με βάση αυτά χρεώνεται,

είναι 31,79. Η μίσθωση έχει διάφορους όρους καθώς και ρήτρα ετήσιας αναπροσαρμογής.

Επίσης η εταιρεία για σκοπούς μεταφοράς του λογιστηρίου της στο μέλλον, μίσθωσε χώρο
γραφείου από την εταιρεία «Eurobank Equities Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών» η οποία επίσης ανήκει στον όμιλο Eurobank. Η διάρκεια

της μίσθωσης είναι

μονοετής (1 έτους) αρχίζει την 14/12/2012 και λήγει την 30/11/2013.

Τα τετραγωνικά μέτρα της μίσθωσης που καταλαμβάνει η Εταιρεία και με βάση αυτά χρεώνεται
είναι 3,50. Η μίσθωση έχει διαφόρους όρους καθώς και ρήτρα ετήσιας αναπροσαρμογής.

Η δαπάνη μισθώσεων καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά την

διάρκεια της περιόδου. Οι μελλοντικές υποχρεώσεις από ενοίκια παρατίθενται κατωτέρω και
έχουν υπολογιστεί με βάση τη μηνιαία δαπάνη μίσθωσης όπως αυτή ίσχυε κατά το κλείσιμο της
εκάστοτε χρήσης (31 Δεκεμβρίου) και δεν εμπεριέχουν το αναλογούν χαρτόσημο.
Λειτουργικές μισθώσεις χώρου γραφείων
31/12/2012
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
ΣΥΝΟΛΟ

10.836,96
54.184,80
65.021,76

31/12/2011
8.976,96
44.884,80
8.976,96
62.838,72

Επίσης η Εταιρεία κατά το έτος 2012 δεν μίσθωσε αυτοκίνητα για το προσωπικό της.
Οι αντίστοιχες Υποχρεώσεις από τα συμβόλαια των Χρηματοδοτικών Μισθώσεων αναφέρονται
αναλυτικά στη Σημείωση 10.
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20. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν εκκρεμούν αγωγές κατά της Εταιρείας ούτε λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις λόγω
δεσμεύσεων την 31.12.2012 που θα επηρέαζαν την οικονομική κατάστασή της.

21. Μεταγενέστερα γεγονότα της ημερομηνίας του Ισολογισμού
Μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού της περιόδου 01.01.2012 – 31.12.2012, ύστερα από
απόφαση της τράπεζας Eurobank,του βασικού μετόχου της Εταιρείας, η Εταιρεία θα αναλάβει

την πλήρη διαχείριση και παρακολούθηση των Λογιστηρίων των Ελληνικών μη εισηγμένων στο

X.A.Α. θυγατρικών του ομίλου Eurobank -πληροφορίες σχετικά με τα συνδεδεμένα μέρη του

Ομίλου υπάρχουν στην σημείωση 17 του παρόντος - , προσφέροντας υπηρεσίες οικονομικές,
λογιστικές, φορολογικές, τροποποιώντας τον σκοπό της αν και εφόσον επιβάλλεται.

Για τον σκοπό αυτό και για την κάλυψη της εν λόγω ανάγκης, στο πρώτο τρίμηνο του έτους 2013

η Εταιρεία προέβει σε επένδυση για την προμήθεια συστήματος ERP. Επίσης για την εκτέλεση
του ανωτέρω σκοπού η Εταιρεία σχεδιάζει να εντάξει στο δυναμικό της τους υπαλλήλους των
θυγατρικών αυτών με σχέση δανεισμού, όπως επίσης να προβεί και σε μίσθωση επιπλέον

χώρων για την εκτέλεση του παραπάνω σκοπού.
Σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό δίκαιο στην Ελλάδα, οι ανώνυμες εταιρείες για τη χρήση του

2012 φορολογούνται με συντελεστή 20%. Βάσει του νέου φορολογικού νόμου (έτους 2013)
αναμένεται μεταβολή του φορολογικού συντελεστή των ανωνύμων εταιριών σε 26% για
εισοδήματα από 01/01/2013 και μετά.

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του Ισολογισμού πέρα των
προαναφερόμενων κα αυτών που αναφέρονται στη Σημείωση 17.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ. ΤΟΥ Δ..Σ
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