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01/01/2013‐31/12/2013 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύμφωνα με το Νόμο  και το Καταστατικό   της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά το 
έτος 2013. 
 
Η  χρήση  που  έκλεισε  αποτέλεσε  για  την  Εταιρεία  την  δωδέκατη  χρονιά  δραστηριοποίησής  της  στον  κλάδο  των 
ηλεκτρονικών  προμηθειών και ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεταξύ επιχειρήσεων, ενώ μόλις την δεύτερη της  χρονιά στις 
υπηρεσίες  της  ηλεκτρονικής  τιμολόγησης.  Όσον  αφορά  στην  νέα  δραστηριότητα  των  Λογιστικών  και  Φορολογικών 
υπηρεσιών αυτή ξεκίνησε μέσα στο 2013.  
 
Το  έτος  2013    ήταν  ιδιαίτερα  σημαντικό  για  την  Εταιρεία,    σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  δραστηριοποίησής  της  και  τη 
διεύρυνση του κύκλου πελατών της.  
 
Η δραστηριότητα της Εταιρείας στο έτος 2013 κατά υπηρεσία έχει ως ακολούθως:  
 
 Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και Ηλεκτρονικές προμήθειες  

Μέσω  της  πλατφόρμας  ηλεκτρονικών  αγορών  η  Εταιρεία,  παρέχει  έναν  κόμβο  εταιρικών  υπηρεσιών,  με  στόχο  την 
προώθηση νέων μορφών εταιρικών συναλλαγών, επικοινωνίας και πληροφόρησης. 
 
Η  Εταιρεία  συνέχισε  να  παρέχει  δυναμικά  τις  υπηρεσίες  των  ηλεκτρονικών  διαγωνισμών  και  των  ηλεκτρονικών 
προμηθειών,  στηριζόμενη  πάντα  στην  πολύχρονη  εμπειρία,  στην  τεχνογνωσία  της  στις  διεπιχειρησιακές  (B2B) 
συναλλαγές αλλά και στο έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της. 
 
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. 
 

o 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 263 διαγωνισμοί, 221 στο εσωτερικό της χώρας, και 
42 διαγωνισμοί για τις εταιρείες του ομίλου Eurobank στο εξωτερικό (3 διαγωνισμοί για Βουλγαρία και 39 διαγωνισμοί 
για Σερβία). 
Όσον  αφορά  το  Δημόσιο,  διεξήχθησαν  224  διαγωνισμοί  για  φορείς  του  Δημοσίου  Τομέα,  γεγονός  που  αύξησε  την 
αναγνωσιμότητα  της  Εταιρείας  και  της  επέτρεψε  έτσι  τη  διενέργεια  ευρέος  κύκλου  παρουσιάσεων  όλο  και  σε 
περισσότερους  φορείς  του  Δημοσίου.  Αναλυτικότερα,  διεξήχθησαν  ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί  με  τους  παρακάτω 
Δημόσιους Φορείς:  
 

 251 ΓΝΑ (1 διαγωνισμός) 

 ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. (74 διαγωνισμοί) 

 ΓΝΑ ΚΑΤ‐ΕΚΑ (52 διαγωνισμοί) 

 ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ (5 διαγωνισμο) 

 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ (25 διαγωνισμοί) 

 ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ (18 διαγωνισμοί) 

 7Η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ (4 διαγωνισμοί) 

 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ (3 διαγωνισμοί) 

 ΕΠ Υ (5 διαγωνισμοί) 
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 ΣΤΑ.ΣΥ (37 διαγωνισμοί) 

 
Ειδικότερα, όσον αφορά στους διαγωνισμούς της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. επιτεύχθηκε σημαντική μείωση στην τιμή προμήθειας που 
σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασε και το 53,23% σε σχέση με την αρχική τιμή που είχε τεθεί από τον φορέα.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά έχουν σημειωθεί τα παρακάτω οικονομικά μεγέθη για το σύνολο των διαγωνισμών του 
Δημοσίου Τομέα: 

  
 
 
 
 
 
 
 
Επίσης,  εντός  του 2013  με  επιτυχία  διεξήχθησαν  οι 6  πρώτοι  πλειοδοτικοί  ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί,  για  την  πώληση 
ακινήτων που είχε προκηρύξει η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) για την πώληση ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ. Στόχος 
της πρωτοβουλίας ήταν η διεξαγωγή ηλεκτρονικών  δημοπρασιών Ακινήτων του Δημοσίου (διαχείρισης ΕΤΑΔ Α.Ε. ή/και 
ΤΑΙΠΕΔ  Α.Ε.)  για  πώληση  ακινήτων  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης www.e‐publicrealestate.gr  και  της  πλατφόρμας  e‐
Marketplace  της  Εταιρείας.  Σκοπός  μας  ήταν  το  επιχειρηματικό  μοντέλο  της  να  εφαρμοστεί  και  στην  πώληση  και 
εκμίσθωση  ακινήτων  της  ιδιωτικής  περιουσίας  του  Δημοσίου  έτσι  ώστε  ο  Δημόσιος  Τομέας  να  αρχίσει  να  λειτουργεί 
αποτελεσματικότερα  απολαμβάνοντας  τα  οφέλη  που  προκύπτουν  από  την  αυτοματοποίηση  των  διαδικασιών, 
πετυχαίνοντας πολλαπλά οφέλη. 

Τονίζεται  ότι  με  τη  διεξαγωγή  των  ηλεκτρονικών  δημοπρασιών,  το  συνολικό  ποσό  το  οποίο  θα  εισπράξει  το  Ελληνικό 
Δημόσιο  και  για  τα  πέντε  ακίνητα  ανέρχεται  στα   €14  εκατ.  Αξίζει  επίσης  να  σημειωθεί  ότι  σε  διαγωνισμό,  ο  οποίος 
κατέληξε σε πώληση ακινήτου, επιτεύχθηκε έως και  40% όφελος για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου. 

Εντός του 2013 συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία η εφαρμογή του συστήματος υποβολής οικονομικών προσφορών από 
προμηθευτές  του  δημοσίου  σε  Νοσοκομεία  για  την  υλοποίηση  της  συμφωνίας  πλαισίου  “Call  off”  τις  οποίες  είχε 
διαπραγματευτεί η Ε.Π.Υ.. Ως εκ τούτου τα Νοσοκομεία έχουν τη δυνατότητα, μέσω του συστήματος της Εταιρείας,  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”. 

Ακολουθεί πίνακας με τα  Call Offs που διεξήχθησαν: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 διενεργήθηκαν μόλις 74 Call Offs. 

Όσον αφορά τον Ιδιωτικό Τομέα, διεξήχθησαν επιτυχώς 6 διαγωνισμοί με τους παρακάτω φορείς: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛ.ΠΕ. (2 διαγωνισμοί) 

 SUNLIGHT‐ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ (1 διαγωνισμός) 

 CARDLINK (2 διαγωνισμοί) 

 HELLAS ON LINE (1 διαγωνισμός) 

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

15,7 εκ. € 10,3 εκ. € 34,3% (5,4 εκ.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ CALL OFFs 

111 553

STENTS, ΒΕΛΟΝΕΣ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ, 
ΦΙΛΤΡΑ, ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ, 

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
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Εντός  του  2013,  η  Εταιρεία  υπέγραψε‐ανανέωσε  σύμβαση  συνεργασίας  με  το  ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,    την 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ,  το  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΑΜΥΝΗΣ‐ΑΣΔΥΣ  «ΘΗΣΕΑΣ»,  τις  ΣΤΑΘΕΡΕΣ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
(ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), το ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, την 7Η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ, την CARDLINK καθώς και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. για 
την υπηρεσία ηλεκτρονικών διαγωνισμών. 
 

o Όσον  αφορά  τις  ηλεκτρονικές  προμήθειες  και  το  σύστημα  των  ηλεκτρονικών  προμηθειών,  σε  αυτό 

εντάχθηκαν το 2013, 62 νέοι «προμηθευτές».  

      
Οι συναλλαγές οι οποίες έγιναν μέσα από το σύστημα των ηλεκτρονικών προμηθειών το 2013, ήταν οι εξής: 
 
Όσον αφορά τον όμιλο Eurobank, το 2013 οι συναλλαγές έφτασαν στα € 15,9 εκατομμύρια ευρώ από € 18,3 εκατομμύρια 
το 2012,  έχοντας μία μείωση της  τάξης  του 13,12%  κυρίως λόγω της αποχώρησης  των χωρών Πολωνίας,  Τουρκίας και 
Ουκρανίας.  Όσον  αφορά  τις  συναλλαγές  των  εταιρειών  εκτός  ομίλου Eurobank,  εταιρείες  όπως  η  FAMAR  και  η   DHL, 
σημειώθηκε  μικρή  αύξηση  1,91%  το  2013  αφού  οι  συναλλαγές  έφτασαν  τα  1,6  εκατομμύρια  ευρώ  από  τα  1,57 
εκατομμύρια ευρώ που είχαμε το 2012. 
 
Μέσα  στο  2013  συνεχίστηκε  με  απόλυτη  επιτυχία  η  εφαρμογή  του  συστήματος  ηλεκτρονικών  προμηθειών  στα 
Νοσοκομεία.  
 
Για  τους  ηλεκτρονικούς  διαγωνισμούς  που  έχει  εκτελέσει  η  ΕΠΥ  για  δραστικές  ουσίες  ή  άλλα  ιατρικά  υλικά,  έχουν 
δημιουργηθεί 163 ηλεκτρονικοί τιμοκατάλογοι και έχει δοθεί η πρόσβαση σε πάνω από 200 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 2013,  υποβλήθηκαν 6.870  ηλεκτρονικές  παραγγελίες  για  δραστικές  ουσίες  και  άλλα  ιατρικά  υλικά  από 111 
Νοσοκομεία συνολικής αξίας € 29,9 εκ.. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόοδος είναι θεαματική αφού το 2012 υποβλήθηκαν μόλις  232 ηλεκτρονικές παραγγελίες για 
stents και βελόνες τεχνητού νεφρού από 22 Νοσοκομεία συνολικής αξίας € 1.48 εκ.. 
 
Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά αφορούν αξία ηλεκτρονικών διαγωνισμών και προμηθειών για τους 
αντισυμβαλλόμενους πελάτες της Εταιρείας πάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και δεν αποτελούν έσοδο της.  
 
 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  πρώτες  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., οι συμβάσεις που υπεγράφησαν μέσα στο 2012, με 
τις Eurobank Ergasias Α.Ε., Printerland ΕΠΕ, ERB Euro  life Ζωής A.E., Eurobank Business Services A.E., και με την ΕΥΚ Α.Ε. 
καθώς και η νέα σύμβαση που υπεγράφει εντός του 2013 με την εταιρεία ECOFOOD, συνέβαλαν θετικά στην αύξηση του 
τζίρου της Εταιρείας.  
Ο τζίρος εντός του 2013 ανήλθε συνολικά στο ποσό των 47.435 €.  
Αναλυτικότερα, από νέες Άδειες χρήσης, ετήσιες εκδόσεις και παραμετροποιήσεις το ποσό που τιμολογήθηκε ανήλθε στα 
30.585 €, ενώ από διάθεση πακέτων τιμολογίων το ποσό ανήλθε στα 16.850 €.  
 
Στις ενέργειες προώθησης των υπηρεσιών, τη χρονιά που πέρασε έγιναν τα κάτωθι:  
 

 τη  βράβευση  της  Εταιρείας  (2013  e‐volution  awards  &  2013  bite  awards)  για  την  παροχή  Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

 τη  δημοσίευση  δελτίου  τύπου  με  θέμα  «Μείωση  δαπάνης  κατά  53,3%  στην  προμήθεια  αντιδραστηρίων 

αιμοδοσίας για την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας,  μέσω του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού», 

 τη  δημοσίευση  δελτίου  τύπου  με  θέμα  «Επιτυχημένοι  οι  πρώτοι  διαγωνισμοί  του  ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ  ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

(ΚΠ/ΚΕΦΝ) για προμήθεια υλικών, μέσω της πλατφόρμας e‐Marketplace της Business Exchanges S.A.», 
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 τη  δημοσίευση  δελτίου  τύπου  με  θέμα  «Επιτυχημένοι  οι  πρώτοι  διαγωνισμοί  της  ΕΤΑΔ  Α.Ε.  για  πώληση 

ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ, μέσω της πλατφόρμας e‐Marketplace της Business Exchanges S.A.», 

 τη δημοσίευση δελτίου τύπου με θέμα «Εσπερίδα με θέμα την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» 

 
Η  Εταιρεία  με  στόχο  την  παροχή  υψηλού  επιπέδου  υπηρεσιών,  δίνει  ιδιαίτερη  βαρύτητα  σε  θέματα 
ποιότητας. Συγκεκριμένα, η παροχή υπηρεσιών για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών έχει πιστοποιηθεί επιτυχώς, 
ως προς το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008.  

Επίσης,  η  Εταιρεία  έχει  πιστοποιηθεί,  εντός  του 2013,  για  το  σύστημα περιβαλλοντικής  διαχείρισης  που  ανέπτυξε  και 
εφαρμόζει σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001:2004 για την παροχή υπηρεσιών δι‐εταιρικών συναλλαγών.  

Η Εταιρεία υπάγεται και υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις από τον φορέα TUV HELLAS. 

Το  συγκριτικό  πλεονέκτημα  της  Εταιρείας  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 2013. 
 
 Λογιστικές και Φορολογικές υπηρεσίες  

 
Η δραστηριότητα των Λογιστικών και Φορολογικών υπηρεσιών παρέχεται πλέον από την Εταιρεία από τα μέσα του 2013.  
 
Η Εταιρεία για την εκτέλεση της παραπάνω δραστηριότητας προέβη σε τροποποίηση του σκοπού της καθώς και αλλαγή 
στην επωνυμίας της.  
 
Η  ενεργοποίηση  και  λειτουργία  της  δραστηριότητας  αυτής  στηρίχτηκε  σε  δύο  βασικούς  άξονες,  α)  στην  αγορά  και 
ανάπτυξη λογισμικού SAP, και β) στην συμβατική προσχώρηση των εν δυνάμει πελατών. 
 
Όσον αφορά την ανάπτυξη του λογισμικού, με 31/12/2013 βρίσκεται στο 58% της συνολικής αξίας του και στις 296 χιλ 
ευρώ  από  προβλεπόμενο 512  χιλ  ευρώ,  ενώ  όσον  αφορά  στους  εν  δυνάμει  πελάτες  μετά  την  απόφαση  του  βασικού 
μετόχου τόσο της Εταιρείας αλλά και των λοιπών θυγατρικών, η υπηρεσία αυτή αποφασίστηκε να παρέχεται στις:  
 

1. Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ 

2. Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ 

3. Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Α.Ε. 

4. Eurobank Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε. 

5. Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. 

6. Eurobank Business Services Α.Ε. 

7. Eurobank Υπηρεσίες Ενημέρωσης Οφειλετών Α.Ε. 

8. Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. 

9. Eurobank Factors ΑΕΠΕΑ 

 

Ήδη  δύο  σημαντικές  εταιρείες  του  ομίλου  Eurobank,  η  Eurobank  Equities  ΑΕΠΕΥ  και  η  εταιρεία  Eurobank  Asset 
Management  ΑΕΔΑΚ  έχουν  ενταχθεί  στην  εν  λόγω  υπηρεσία  και  συμβατικά  και  λειτουργικά,  και  από  αυτή  την 
συνεργασία έχουν προέλθει και τα πρώτα έσοδα της χρονιάς. 

Οι λοιπές εταιρείες εκτός των Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. (Leasing) και η Eurobank Factors ΑΕΠΕΑ 
(Factors)  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  έχουν  εξασφαλίσει  την  άδεια  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  (ΤτΕ)  για  να  υπογράψουν 
σύμβαση συνεργασίας για την λογιστική τήρηση των βιβλίων τους εκτός της έδρας και σε τρίτο νομικό πρόσωπο, κάτι που 
αναμένεται,  έχουν  ήδη  υπογράψει  σύμβαση  συνεργασίας  με  την  Εταιρεία  χωρίς  να  έχουν  ενταχθεί  λειτουργικά  στην 
υπηρεσία έως την 31/12/2013 κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στο 2014. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και για τις δύο 
προαναφερόμενες εταιρείες Leasing και Factors και για την συμβατική και την λειτουργική ένταξη τους. 

Επίσης για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της εκτέλεσης δηλαδή της υπηρεσίας των Λογιστικών και Φορολογικών 
υπηρεσιών  η  Εταιρεία  προχώρησε  σε  τριμερής  υπογραφή  συμβάσεων  δανεισμού  προσωπικού,  δανειζόμενη  το 
κατάλληλο προσωπικό των λογιστηρίων από τις ως άνω εταιρείες έναντι αμοιβής, πλην του προσωπικού των εταιρειών 
των Leasing και Factors. 
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Τέλος όσον αφορά  την αμοιβή  της  Εταιρείας από  την παροχή  της παραπάνω   υπηρεσίας  έχει  ήδη συμφωνηθεί με  τις 
υπογεγραμμένες συμβάσεις να τιμολογεί η Εταιρεία της εμπλεκόμενες εταιρείες περιοδικά (μηνιαίως) όλα τα έξοδα που 
αναλογούν στην υπηρεσία αυτή με επί πλέον περιθώριο κέρδους 5% πλην του κόστους δανεισμού του προσωπικού το 
οποίο τιμολογείται στο ακέραιο. 

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας  
 
Με βάση τα ανωτέρω, παρακάτω παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας του εξεταζόμενου έτους 2013 σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος του 2012 
 
Οικονομική θέση της εταιρείας 
 
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2013 κρίνεται ικανοποιητική  
 
Τα  ίδια  κεφάλαια  κατά  την  31/12/2013  ανέρχονται  σε  ποσό  Ευρώ  2.797.256,86  ,  έναντι  Ευρώ  2.559.864,03    της 
προηγούμενης χρήσης. 
 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2013 και 2012 έχουν ως εξής:  
 
Ο βασικός δείκτης  Κέρδη χρήσης προ φόρων προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 
 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 

 
Ακολουθούν δείκτες οικονομικής διάρθρωσης της Εταιρείας  
 

 

 
 
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 

 

 
 
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 

 
Ακολουθούν δείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας της Εταιρείας  

 

 
 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των χρηματοοικονομικών 
εσόδων και εξόδων. 

 
 
Προοπτικές για το έτος 2014 
 
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. 
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Με παρακαταθήκη τα παραπάνω αποτελέσματα, μέσα στο έτος 2014 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),  ενώ 
όσον αφορά τις Λογιστικές και τις Φορολογικές υπηρεσίες αναμένεται να εκπληρωθεί το αρχικό σχέδιο πλήρους ένταξης 
και λειτουργίας και των εννέα θυγατρικών εταιρειών του ομίλου Eurobank και να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για το 
«άνοιγμα» της Εταιρείας και σε τρίτες εταιρείες. 
  
Το πλάνο δράσης της Εταιρείας για το νέο έτος συνοψίζεται στις παρακάτω ενέργειες:  
 
 Αύξηση των συνεργασιών με φορείς του Δημοσίου στις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών διαγωνισμών (e‐auctions).  

 
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, ΚΑΤ, 251 ΓΝΑ, Αιγινήτειο, ΓΝΑ Αλεξάνδρας, 
ΓΝ  Καλαμάτας‐Μεσσηνίας  κ.α.,  αλλά  και  με  νέες  συνεργασίες  με  πελάτες  όπως Νοσοκομεία  (ενδεικτικά αναφέρουμε: 
Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης), Υγειονομικές περιφέρειες, Δήμους κ.α. 
 
Η ανάπτυξη από  την πλευρά του Δημοσίου αντίστοιχης πλατφόρμας για  την εκτέλεση  των ηλεκτρονικών διαγωνισμών 
αποτελεί έναν κίνδυνο αγοράς για την Εταιρεία ο οποίος μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της Εταιρείας από την 
συγκεκριμένη  κατηγορία  υπηρεσιών.  Συγκεκριμένα  από  τα  τέλη  του  2014  αναμένεται  να  υλοποιηθεί  και  να  τεθεί  σε 
λειτουργία  το  Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Διαγωνισμών  στο  οποίο  θα  ενταχθούν  όλοι  οι  φορείς  του 
Δημοσίου για την εκτέλεση των προμηθειών τους μέσω των ηλεκτρονικών διαγωνισμών. 
 
 
 Διατήρηση και ανάπτυξη της χρήσης της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Αγοράς (e‐Procurement) στον Όμιλο Eurobank 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

 
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. 
 
Επίσης,  με  την  ένταξη  του ΝΤΤ  στην ηλεκτρονική αγορά αναμένεται  να αυξηθεί  ο  τζίρος  εντός  του 2014,  το  οποίο  θα 
συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των εσόδων της Εταιρείας. 
 
Δεν προβλέπεται να υπάρξει κάποιος κίνδυνος τόσο επιχειρηματικός ή και   αγοράς που θα επηρεάσει αρνητικά την εν 
λόγω υπηρεσία. 
 
 
 Περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της υπηρεσίας της διαχείρισης των ηλεκτρονικών τιμολογίων (e‐Invoicing).  

 
Στην  αύξηση  του  τζίρου  θα  συμβάλλει  σημαντικά  επίσης  η  χρήση  της  υπηρεσίας  της  διαχείρισης  των  ηλεκτρονικών 
τιμολογίων  (e‐invoicing),  η  οποία  θα  προωθηθεί  περαιτέρω  στον  όμιλο  Eurobank  με  έμφαση  στο  πελατολόγιο  CTB 
(ενδεικτικά αναφέρουμε: Eurobank Equities, Βιοιατρική,  Inform Lykos, TUI) και SBB  (προσέγγιση τουλάχιστον 30  τρίτων 
πελατών).  
 
Όλες οι παραπάνω ενέργειες θα συντονιστούν με τη συνεργασία του CTB, RTB καθώς και του δικτύου της Τράπεζας. 
 
Η εν λόγω υπηρεσία αναμένεται να επηρεαστεί από ανάπτυξη παρόμοιων ή και ίδιων υπηρεσιών από άλλες εταιρείες της 
αγοράς, όπως είναι για παράδειγμα οι πάροχοι των ERP συστημάτων. Η Εταιρεία προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν 
απώλεια μεριδίου της αγοράς στην συγκεκριμένη δραστηριότητα εστιάζει την προσοχή της στην διαρκή βελτιστοποίηση 
του παρεχόμενου προϊόντος σε συνδυασμό με μια πιο ορθολογικότερη τιμολογιακή πολιτική.  

 
 

 Περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της υπηρεσίας των Λογιστικών και Φορολογικών υπηρεσιών 

 
Κατά το έτος 2014 αναμένεται να ολοκληρωθεί η επένδυση που αφορά στην ανάπτυξη της εφαρμογής του SAP ύψους 
περίπου  512  χιλ  ευρώ,  και  επίσης  αναμένεται  να  παρέχεται  πλήρως  η  υπηρεσία  αυτή  από  την  Εταιρεία  και  στις  
υπόλοιπες επτά (7) από τις  εννέα (9) θυγατρικές εταιρείες του ομίλου.  
 
Οι  επτά  (7)  λοιπές  εταιρείες  που  αναμένεται  να  ενταχθούν  πλην  των    Eurobank  Equities  ΑΕΠΕΥ  και  Eurobank  Asset 
Management ΑΕΔΑΚ είναι :  
 

1. Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Α.Ε. 
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2. Eurobank Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε. 

3. Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. 

4. Eurobank Business Services Α.Ε. 

5. Eurobank Υπηρεσίες Ενημέρωσης Οφειλετών Α.Ε. 

6. Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. 

7. Eurobank Factors ΑΕΠΕΑ 

 
Για  την  εκτέλεση  του  ανωτέρω  σκοπού  και  ειδικά  στην  περίπτωση  της  ένταξης  των  εταιρειών    Eurobank  Ergasias 
Χρηματοδοτικές  Μισθώσεις  Α.Ε.,  και  Eurobank  Factors  ΑΕΠΕΑ  η  Εταιρεία  θα  προχωρήσει  στην  υπογραφή  επιπλέον 
τριμερών δανειστικών συμβάσεων με τις προαναφερόμενες εταιρείες και το κατάλληλο προσωπικό του λογιστηρίου των, 
ενώ για την πλήρη κάλυψη της υπηρεσίας αυτής για όλες τις εταιρείες η εταιρεία θα προχωρήσει σε μίσθωση χώρων ‐ 
γραφείων για την φιλοξενία του προσωπικού αυτού.  

Τέλος σε αυτή την οργάνωση των λογιστικών και των φορολογικών υπηρεσιών κάτω από την επίβλεψη της Εταιρείας που 
αποκλειστικό σκοπό έχει τον κεντρικό έλεγχο αλλά και εν τέλει στο εγγύς μέλλον της μείωσης του λειτουργικού κόστους 
στον όμιλο της Eurobank, θα ενταχθεί και το λογιστήριο της Εταιρείας επενδύοντας σε αυτό τα ποσά και τα κόστη που τις 
αναλογούν.   
 
Στην  εν  λόγω  υπηρεσία  και  στο  εγγύς  μέλλον  και  ειδικότερα  στο  2014  η  Εταιρεία  δεν  αναμένεται  να  αντιμετωπίσει 
κάποιον κίνδυνο επιχειρηματικό ή αγοράς.  
 
  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 στην υπηρεσία  της 
διαχείρισης των ηλεκτρονικών τιμολογίων. Ενδεικτικά αναφέρουμε: ΕΛΙΝΟΙΛ, INTRACOM, INFORM LYKOS, PWC κ.α.  
Όσον αφορά  τις  Λογιστικές  και Φορολογικές  υπηρεσίες  η  Εταιρεία  έως  το  τέλος  του 2014  θα  έχει  την  δυνατότητα  να 
εντάξει στην νέα αυτή υπηρεσία της και νέους ιδιώτες πελάτες νομικά πρόσωπα εκτός ομίλου  Eurobank. 
  
Οι  προσπάθειες  εστιάζονται  σε  ομίλους  εταιρειών  και  λοιπά  νομικά  πρόσωπα  από  το  ευρύ  φάσμα  πελατών  της 
Εταιρείας.  

 
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. 
 
Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 
Στα  σχέδια  της  Εταιρείας  είναι  να  αναπτύξει  περαιτέρω  την  υπηρεσία  των  ηλεκτρονικών  τιμολογίων  (e‐Invoicing).  Η 
ανάπτυξη  αφορά  στην  διαχείριση  και  στην  παροχή  προς  τους  πελάτες‐χρήστες  της  εν  λόγω  δραστηριότητας,  των 

ηλεκτρονικών πιστοποιητικών απαραίτητα πλέον για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 
 
Διαθέσιμο συνάλλαγμα 
Η Εταιρεία δεν κατέχει, αλλά και δεν έχει απαίτηση ή υποχρέωση σε ξένο νόμισμα 

 
Ακίνητα εταιρείας 
Η Εταιρεία δεν έχει ιδιόκτητα ακίνητα στην κατοχή της.  

 
Υποκαταστήματα εταιρείας 
Η εταιρεία έχει τα εξής  υποκαταστήματα‐γραφεία :  
α)  Γραφείο  ‐   Η  εταιρεία μέχρι  και  την 31/12/2013  διατήρησε μίσθωση χώρου γραφείου για σκοπούς μεταφοράς  του 
Λογιστηρίου  της.  Εκμισθωτής  της  παραπάνω  μισθωτικής  σχέσης  είναι  η  Eurobank  Equities  Ανώνυμη  Εταιρία  Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών η οποία επίσης ανήκει στον όμιλο Eurobank. Η μίσθωση έχει διαφόρους όρους καθώς και ρήτρα 
ετήσιας αναπροσαρμογής. Ήδη από 15.01.2014 η εν λόγω μίσθωση λύθηκε κοινοί συναινέσει.  
 
β)  Υποκατάστημα  Φιλελλήνων  και  Ξενοφώντος  13  ‐    Η  Εταιρεία  μέσα  στο  2014  και  με  ημερομηνία  14.04.2014 
προχώρησε σε υπογραφή μισθωτηρίου με  την  τράπεζα Eurobank Ergasias. Η μίσθωση αφορά χώρο 111,84  τμ  του 3ου 
ορόφου  επί  της οδού Φιλελλήνων  και  Ξενοφώντος 13  στην Αθήνα. Η  διάρκεια  της μίσθωσης  είναι  τριετής αρχίζει  την 
15.01.2014 και τελειώνει την 14.01.2017.  
 
γ)  Υποκατάστημα  Λ  Συγγρού  188  ‐  Καλλιθέα  Αττικής  ‐    Η  Εταιρεία  μέσα  στο  2014  και  με  ημερομηνία  14.04.2014 
προχώρησε σε υπογραφή μισθωτηρίου με την τράπεζα Eurobank Ergasias. Η μίσθωση αφορά χώρο συνολικά 343,86 τμ 
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(209,25 τμ υπόγειο και 134,61 τμ ισόγειο) επί της οδού Λ Συγγρού 188 στην Καλλιθέα Αττικής. Η διάρκεια της μίσθωσης 
είναι τριετής αρχίζει την 15.01.2014 και τελειώνει την 14.01.2017.  
 
Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης 
Μετά την απόφαση της τράπεζας Eurobank Ergasias – βασικού μετόχου της Εταιρείας‐ για την ανάληψη των λογιστηρίων 
των ελληνικών μη εισηγμένων θυγατρικών της από την Εταιρεία, και με δεδομένο ότι μέσα στο 2013 εκτελέστηκε μέρος 
αυτής  της  απόφασης,  αναμένεται  ειδικά  στο  πρώτο  εξάμηνο  να  ολοκληρωθεί  το  συγκεκριμένο  εγχείρημα  αφού  στο 
πρώτο πεντάμηνο του 2014 υλοποιήθηκε μεγάλο μέρος αυτού. 
Ειδικά τώρα μέσα στο 2013 έγιναν τα :  

 τροποποίηση σκοπού της Εταιρείας 

 αλλαγή της επωνυμίας της 

 αγορά λογιστικής εφαρμογής SAP 

 ανάπτυξη λογιστικής εφαρμογής SAP 

 τριμερής συμβάσεις δανεισμού του κατάλληλου προσωπικού από τις θυγατρικές εταιρείες –πελάτες 

 συμβατικές συνεργασίες με τις επτά (7) από τις εννέα (9) θυγατρικές εταιρείες‐πελάτες της τράπεζας Eurobank 
Ergasias (ανάλυση υπάρχει παραπάνω) 

 πλήρη  ένταξη  συμβατική  και  λειτουργική  δύο  εταιρειών  από  τις  οποίες  προήλθαν  τα  πρώτα  έσοδα  της 
Εταιρείας, των Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ και η εταιρεία Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ 

Στο πρώτο πεντάμηνο του 2014 έγιναν τα :  

 Λύση μίσθωσης χώρου γραφείου στην οδό Φιλελλήνων (ανάλυση παραπάνω στην ενότητα Υποκαταστήματα)  

 Μίσθωση χώρων υποκαταστημάτων σε οδό Φιλελλήνων και Ξενοφώντος 13 στην Αθήνα και σε Λ. Συγγρού 188 
στην Καλλιθέα Αττικής (ανάλυση παραπάνω στην ενότητα Υποκαταστήματα)  

 Ανάπτυξη λογιστικής εφαρμογής SAP για την ένταξη τριών (3) εταιρειών 

 Λειτουργική  ένταξη  σε  λογιστική  εφαρμογή  SAP  τριών  (3)  θυγατρικών  εταιρειών  της  τράπεζας  Eurobank 
Ergasias, με άμεση ενεργοποίηση των ήδη υπογεγραμμένων από το 2013 συμβάσεων συνεργασίας αυτών των 
εταιρειών, οι οποίες είναι οι :  

o Eurobank Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε.,  
o Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε., και 
o Eurobank Υπηρεσίες Ενημέρωσης Οφειλετών Α.Ε. 

 Τιμολόγηση των ενταγμένων λειτουργικά και συμβατικά εταιρειών  

 
Ειδικά  τώρα  για  την  πλήρη  υλοποίηση  της  υπηρεσίας  των  λογιστικών  και  φορολογικών  υπηρεσιών  αναμένεται  η 
λειτουργική ένταξη, η οποία είναι σε εξέλιξη, των εταιρειών  

 Eurobank Business Services Α.Ε. 

 Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Α.Ε. 
ενώ για τις εταιρείες  

 Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. 

 Eurobank Factors ΑΕΠΕΑ 
μέχρι την 30.06.2014 αναμένεται η συμβατική και η λειτουργική τους ένταξη. 

 
 
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 
 

Πρόγραμμα Επαναγοράς χρέους του Ελληνικού Δημοσίου 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%. 
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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 
 

Εξαιτίας  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  διατέθηκαν  στο  Ελληνικό 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), ο σκοπός του οποίου έχει διευρυνθεί και ενισχυθεί αντίστοιχα. 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. («Τράπεζα») 
 

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  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: 
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  Μαΐου  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 σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού και για το δείκτη  ιδίων 
κεφαλαίων (Equity Core Tier I) το 6%. Τα ανωτέρω όρια τέθηκαν σε ισχύ από την 31 Μαρτίου 2013. Σύμφωνα με το νέο 
ορισμό των κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I), το αποθεματικό των διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών 
τίτλων  αναγνωρίστηκε  πλήρως  στα  κύρια  βασικά  ίδια  κεφάλαια  (Core  Tier  I),  ενώ  η  αναγνώριση  της  αναβαλλόμενης 
φορολογικής απαίτησης περιορίστηκε στο 20%  των κυρίων βασικών  ιδίων κεφαλαίων  (Core Tier  I).  Την 23 Δεκεμβρίου 
2013, η ΤτΕ εξέδωσε Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (36/23.12.2013) αίροντας τον παραπάνω περιορισμό αναφορικά 
με την αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, με ισχύ από την 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2013, ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων 
(Core  Tier  I)  ανερχόταν  σε  10,4%  και  ο  pro‐forma  δείκτης  κυρίων  βασικών  ιδίων  κεφαλαίων  (Core  Tier  I),  με  την 
ολοκλήρωση  της  συναλλαγής  με  τη  Fairfax  Financial  Holdings  Limited  και  την  εφαρμογή  της  μεθόδου  IRB  για  τον 
πιστωτικό κίνδυνο, η οποία προβλέπεται από τη Βασιλεία ΙΙ, για το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο του Νέου ΤΤ, σε 11,3%. 
 

Τη  14  Νοεμβρίου  2013,  η  Τράπεζα  ανακοίνωσε  την  έναρξη  της  διαδικασίας  αύξησης  μετοχικού  κεφαλαίου  για  την 
άντληση € 2 δις περίπου Τη 14 Ιανουαρίου 2014, η Τράπεζα και το ΤΧΣ ανακοίνωσαν ότι το χρονοδιάγραμμα της αύξησης 
του  μετοχικού  κεφαλαίου  θα  προσαρμοστεί  ούτως  ώστε  να  ληφθεί  υπόψη  η  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των 
μελλοντικών  κεφαλαιακών  αναγκών  του  ελληνικού  τραπεζικού  κλάδου,  καθώς  και  του  νέου  πλαισίου 
ανακεφαλαιοποίησης. Την 6 Μαρτίου 2014, η ΤτΕ, σε συνέχεια της εκτίμησης των κεφαλαιακών αναγκών της Eurobank,  
ενημέρωσε την Τράπεζα ότι τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια της (Core Tier I) θα πρέπει να αυξηθούν κατά € 2.945 εκατ. 
Στις  24 Μαρτίου  2014,  η  Τράπεζα  με  σχετική  επιστολή  της  υπέβαλλε  στην  ΤτΕ  το  σχέδιο  κεφαλαιακής  ενίσχυσής  της 
σύμφωνα με το οποίο: α) αναθεώρησε τις ενέργειες σχηματισμού κεφαλαίου με επιπλέον θετική επίδραση στα εποπτικά 
της κεφάλαια ύψους € 81 εκατ. και πρότεινε να αναπροσαρμόσει αντίστοιχα το σχέδιο αναδιάρθρωσής της και β) δήλωσε 
ότι  προτίθεται  να  καλύψει  το  υπόλοιπο  ποσό  των  κεφαλαιακών  της  αναγκών  ύψους  €  2.864  εκατ.  μέσω  αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αποτελεί ένα βήμα προς την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας 
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και ενισχύει  την δυνατότητά της να στηρίξει  την ελληνική οικονομία. Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί μέσω διάθεσης μετοχών στην αγορά («marketed equity offering»). 
 

Την 12 Απριλίου 2014,  η  έκτακτη  Γενική Συνέλευση   αποφάσισε  την αύξηση  του Μετοχικού Κεφαλαίου    της Τράπεζας 
ύψους €2.864 εκατ.. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω Διεθνούς προσφοράς.  
 

Την  15  Απριλίου  2014,  η  Τράπεζα  ανακοινώσε  ότι,  κατόπιν  της  έγκρισης  του  ΤΧΣ  υπέγραψε  συμφωνία  με  ομάδα 
θεσμικών  επενδυτών  σε  σχέση  με  την    αύξηση  του  μετοχικού  της  κεφαλαίου,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  εν  λόγω 
συμφωνίας, οι  επενδυτές δεσμεύτηκαν να εγγραφούν για την απόκτηση νέων κοινών μετοχών της Eurobank στην τιμή 
των €0,30  ανά  νέο‐εκδοθησόμενη κοινή μετοχή.  Το συνολικό ποσό  της δέσμευσης ανέρχεται  σε €1,332  εκατ.  περίπου 
(που αντιπροσωπεύουν το 46,5% των αντληθησομένων μέσω της Αύξησης κεφαλαίων).  
 

Την 29 Απριλίου 2014, ολοκληρώθηκε η διάθεση κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας. Τα συνολικά κεφάλαια που 
συγκεντρώθηκαν από την Δημοσία και τη Διεθνή Προσφορά ανέρχονται σε  €2.864 εκατ. Η εισαγωγή προς 
διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε στις 9 Μαΐου 2014. 
 

Προαιρετική δημόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ) 
Την  15  Φεβρουαρίου  2013,  η  Εθνική  Τράπεζα  της  Ελλάδος  Α.Ε.  (ΕΤΕ),  απέκτησε,  κατόπιν  της  ολοκλήρωσης  της 
Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης που υποβλήθηκε την 11 Ιανουαρίου 2013, το 84,35% των κοινών με δικαίωμα ψήφου 
μετοχών της Eurobank. Τη Δημόσια Πρόταση θα ακολουθούσε συγχώνευση των δύο τραπεζών, η διαδικασία της οποίας 
άρχισε τη 19 Μαρτίου 2013.  
 

Την 28 Μαρτίου 2013, η ΤτΕ έστειλε επιστολές σε όλες τις βιώσιμες Τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων της Τράπεζας και 
της ΕΤΕ, δηλώνοντας ότι η κάθε τράπεζα θα πρέπει να προχωρήσει με την ανακεφαλαιοποίησή της μέχρι το τέλος του 
Απριλίου 2013 και ζητώντας τους να προβούν στις σχετικές απαιτούμενες ενέργειες. Την 7 Απριλίου 2013, καθώς η κοινή 
αίτηση  των  τραπεζών  για  την  επιμήκυνση  της  διαδικασίας  ανακεφαλαιοποίησης  έως  την  20  Ιουνίου  2013  δεν 
ικανοποιήθηκε, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές αποφάσισαν με την σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης των δύο Τραπεζών, ότι η 
Τράπεζα και η ΕΤΕ θα ανακεφαλαιοποιηθούν πλήρως και ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Κατά συνέπεια, η διαδικασία 
συγχώνευσης των δύο Τραπεζών ανεστάλη. 
 

Στο πλαίσιο αυτό, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας 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 ΤΧΣ, 
σύμφωνα  με  το  Νόμο  3864/2010  και  την  Πράξη  Υπουργικού  Συμβουλίου  38/9.11.2012.  Ως  αποτέλεσμα  της 
προαναφερθείσας  αύξησης  μετοχικού  κεφαλαίου  της  Τράπεζας  (σημ.39),  το  ποσοστό  των  δικαιωμάτων  ψήφου  που 
κατείχε η ΕΤΕ την 31 Δεκεμβρίου 2013 μειώθηκε κάτω του 5%. 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως 2013. 
 

 
 Ν. Ιωνία, 30/05/2014 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.   ΤΟΥ Δ..Σ 

 

                  Σ.  ΙΩΑΝΝΟΥ 
             ΑΔΤ AH‐105785 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «BE Business Exchanges A.E.» 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας BE Business Exchanges ΑΕ οι οποίες αποτελούνται από 
την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013, 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. 
 
Γνώμη 
 
Κατά  τη  γνώμη  μας,  οι  συνημμένες  οικονομικές  καταστάσεις  παρουσιάζουν  εύλογα,  από  κάθε  ουσιώδη  άποψη,  την 
οικονομική θέση της Εταιρείας BE Business Exchanges ΑΕ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 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. 
 
 
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,  6 Ιουνίου 2014                                          Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
           
ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία                       Κυριάκος Ριρής 
Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι                      ΑΜ ΣΟΕΛ  12111 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

Σημείωση 31/12/2013 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια 5 3.244,28 13.479,54

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 1.301.675,71 1.261.735,99

1.304.919,99 1.275.215,53

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 386.599,56 265.743,52

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 1.293.498,93 1.305.082,74

1.680.098,49 1.570.826,26

Σύνολο ενεργητικού 2.985.018,48 2.846.041,79

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 9 3.745.679,20 3.745.679,20

Υπερ το άρτιον 9 3.734.035,72 3.734.035,72

Αποτελέσματα εις νέον (4.682.458,06) (4.919.850,89)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.797.256,86 2.559.864,03

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 9.094,00 9.094,00

Δάνεια 10 1.793,28 55.281,75

10.887,28 64.375,75

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 120.565,39 102.722,41

Δάνεια 10 56.308,95 119.079,60

176.874,34 221.802,01

Σύνολο υποχρεώσεων 187.761,62 286.177,76

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 2.985.018,48 2.846.041,79  
 
 

 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 
                              ΤΟΥ Δ..Σ 

 

 
                                     Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
                                       ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 

 
                                             O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  & 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

 
                          Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ 
                   ΑΔΤ AH‐105785 

                                            Α. ΤΡΙΓΚΑΣ 
                                    Α.ΔΤ   Χ‐ 219901 

Β. ΚΟΡΡΕΣ 
                                               Α.ΔΤ  ΑΒ‐325562 

                   
                                 
                                                                 
 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  

  

 
 
 
 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα  
Κέρδη (Ζημίες) που καταμετρώνται  
απευθείας στην Καθαρή Θέση                                                
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα                               

 
 

0,00 
237.392,83 

 
 
 
 

 
 

0,00 
301.129.82 

    
 
 

 
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 
                                      Τ ΟΥ Δ..Σ 

 

 
                                                       Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
                                                          ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 

 
                                              O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  & 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

 
                                 Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ 
                           ΑΔΤ AH‐105785 

                                                             Α. ΤΡΙΓΚΑΣ 
Α.ΔΤ   Χ‐ 219901 

Β. ΚΟΡΡΕΣ 
Α.ΔΤ  ΑΒ‐325562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

 
          
 
 
 
 

 
                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 
                                                    ΤΟΥ Δ..Σ 

 

 
                                                      Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
                                                         ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 

 
                                              O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  & 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

 
Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΑΔΤ AH‐105785 
Α. ΤΡΙΓΚΑΣ 

Α.ΔΤ   Χ‐ 219901 
Β. ΚΟΡΡΕΣ 

Α.ΔΤ  ΑΒ‐325562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

  

 
 
 
 
 

 
 

                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 
                                                     ΤΟΥ Δ..Σ 

 
 

 
 

                                              Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
                                               ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 

 
 

                         O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  & 
                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 

   Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ 
      ΑΔΤ AH‐105785 

                                                   Α. ΤΡΙΓΚΑΣ 
                                            Α.ΔΤ   Χ‐ 219901 

                                       Β. ΚΟΡΡΕΣ 
                               Α.ΔΤ  ΑΒ‐325562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2013 

 

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. 
Επιπλέον μέσα στο 2013 επέκτεινε τον σκοπό της συμπεριλαμβάνοντας λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες. Ειδικά η 
παροχή  λογιστικών  και φορολογικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν  τις  υπηρεσίες  όπως    (α)  λογιστικής  επαλήθευσης,  (β) 
σύνταξης  οικονομικών  καταστάσεων  και  φορολογικών  δηλώσεων,  σύνταξης    και  δημοσίευσης  ισολογισμών, 
καταστατικών,  τροποποιήσεων  ανακοινώσεων  κλπ,  (γ)  τήρησης  λογιστικών  βιβλίων  (δ)  μισθολογίου,  (ε)  λογιστικών 
αποτιμήσεων,  απογραφών,  βεβαιώσεων  κλπ,  (στ)  διαχείριση  ταμείου  πελατών  (ζ)  προετοιμασία  και  σύνταξη  
φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων και κάθε συναφή προς τα ανωτέρω ή παρεπόμενη υπηρεσία. 
 
 
Οι οικονομικές πληροφορίες που περιέχονται στα στοιχεία οικονομικής πληροφόρησης, έχουν εγκριθεί από την Διοίκηση 
της Εταιρείας στις 30/05/2014 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  2013.  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. 
 
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  2013  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 και μικροοικονομικούς παράγοντες και την επιρροή τους στη λειτουργία της εταιρείας.   
Η εταιρεία έχει ως κύριο πελάτη την μητρική της εταιρεία η οποία, την 14 Νοεμβρίου 2013 ανακοίνωσε την έναρξη της 
διαδικασίας  αύξησης  μετοχικού  κεφαλαίου  που  ολοκληρώθηκε  την  29η  Απριλίου  2014.  Τα  συνολικά  κεφάλαια  που 
συγκεντρώθηκαν  από  την  Δημοσία  και  τη  Διεθνή  Προσφορά  ανέρχονται  σε  €  2.864  εκατ.  Η  εισαγωγή  προς 
διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε στις 9 Μαΐου 2014. Παρά τους περιορισμούς και 
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τους  παράγοντες  αβεβαιότητας  που  επηρεάζουν  το  Ελληνικό  Τραπεζικό  σύστημα,  την  εξάρτηση  από  τον  μηχανισμό 
χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και τα πιθανά αποτελέσματα από την εν’ εξελίξει αξιολόγηση των τραπεζών από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατα επιτυχημένη αύξηση του 
μετοχικού  κεφαλαίου  της  Τράπεζας,    την  παρούσα  κεφαλαιακή  επάρκεια  αυτής,  τη  συνέχιση  της  υλοποίησης  του 
μεσοπρόθεσμου σχεδίου του για την κεφαλαιακή ενίσχυση, τη διαθεσιμότητα από το ΤΧΣ κεφαλαίων και την αδιάλειπτη 
πρόσβαση  του Ομίλου στον μηχανισμό  χρηματοδότησης  του Ευρωσυστήματος,  θεωρεί ότι οι  οικονομικές  καταστάσεις 
της Εταιρείας μπορούν να συνταχθούν βάσει της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern). 
 

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,  και  οι  συναλλαγματικές  διαφορές  αναγνωρίζονται  στο  λογαριασμό 
αποτελεσμάτων. 
 

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. 
 
(γ) Αμοιβές από Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες  
Οι αμοιβές από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες (βάσει σύμβασης) τιμολογούνται μετά την υπογραφή σύμβασης. 
Τα  εν  λόγω  έσοδα  αναγνωρίζονται  στην  χρήση  που  παρέχονται  οι  εν  λόγω  υπηρεσίες  σύμφωνα  με  το  βαθμό 
ολοκλήρωσης αυτών. 

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  Κατά τη διάρκεια του συμβολαίου εκμίσθωσης ή της 

προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής εάν μικρότερη 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές    5 έτη ‐ 7 έτη 
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών   4 έτη ‐ 5 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  6 έτη ‐ 8 έτη 
 



BE BUSINESS EXCHANGES A.E. 

-20- 

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

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)  18 έτη 

 Λογισμικό μέσω του οποίου παρέχονται οι Λογιστικές και Φορολογικές υπηρεσίες της Εταιρείας 10 έτη 

 Λοιπά λογισμικά προγράμματα 4 ‐ 5 έτη 

 Σήματα  4 ‐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. 
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 
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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.  
 

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

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

Το κόστος παρελθούσας προϋπηρεσίας και το έξοδο τόκου αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
Για  τον υπολογισμό  της υποχρέωσης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία,   η Εταιρεία επιπλέον 
λαμβάνει υπόψη πιθανές αποχωρήσεις προσωπικού προ της κανονικής συνταξιοδότησης βάσει των όρων προηγουμένων 
προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου. 
Οι  παροχές  εξόδου  από  την  υπηρεσία  είναι  πληρωτέες  όταν  η  απασχόληση  του  εργαζομένου  τερματίζεται  από  την 
εταιρεία πρίν από την κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης, ή όταν ένας εργαζόμενος δέχεται προσφορά παροχών σε 
αντάλαγμα  για  τον  οικειοθελή  τερματισμό  της  απασχόλησής  του.  Η  Εταιρεία  αναγνωρίζει  παροχές  εξόδου  από  τη 
υπηρεσία  το  συντομότερο  μεταξύ  των  παρακάτω  ημερομηνιών  :  (α)  όταν  η  Εταιρεία  δεν  έχει  την  δυνατότητα  να 
αποσύρει πλέον την προσφορά αυτών των παροχών και (β) όταν η Εταιρεία αναγνωρίζει το κόστος μιας αναδιάρθρωσης 
και περιλαμβάνει την πληρωμή των παροχών εξόδου από την υπηρεσία. Σε περίπτωση που μια προσφορά γίνεται για να 
ενθαρρύνει  την  οικειοθελή  αποχώρηση,  οι  παροχές  εξόδου  από  την  υπηρεσία  επιμετρώνται  βάσει  του  αριθμού  των 
εργαζομένων που αναμένεται  να αποδεχθούν  την προσφορά.   Παροχές που καθίστανται  καταβλητέες σε περισσότερο 
από 12 μήνες από το τέλος της περιόδου αναφοράς προεξοφλούνται σε παρούσα αξία. 
 
(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 
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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. 
 

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.                                                                                                  
Τα ακόλουθα νέα πρότυπα και τροποποιήσεις σε υπάρχοντα πρότυπα, όπως εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είναι σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 
2013: 
 
ΔΛΠ 1, Τροποποίηση ‐ Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
H  τροποποίηση  αυτή  απαιτεί  την  χωριστή  παρουσίαση  των  στοιχείων  των  λοιπών  αποτελεσμάτων  περιόδου  σε  δύο 
ομάδες, ανάλογα με τη μεταγενέστερη ή όχι αναταξινόμησή τους στα αποτελέσματα. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν 
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είχε  σημαντική  επίδραση  στην  παρουσίαση  των  λοιπών  αποτελεσμάτων  περιόδου  στις  οικονομικές  καταστάσεις  της 

Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 12, Τροποποίηση ‐ Φόροι Εισοδήματος 

   
Η τροποποίηση αυτή παρέχει μία πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 
και  αναβαλλόμενων  φορολογικών  υποχρεώσεων  όταν  οι  επενδύσεις  σε  ακίνητα  επιμετρώνται  με  τη  μέθοδο  εύλογης 
αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 19, Τροποποίηση ‐ Παροχές σε Εργαζομένους 
 
Καθώς το ποσό της αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την εργασία δεν κρίνεται σημαντικό για την εταιρεία δεν 
υιοθετήθηκε η εν  λόγω τροποποίηση. 

 
ΔΠΧΑ 7, Τροποποίηση ‐ Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις   
 
Η  τροποποίηση  αυτή  απαιτεί  γνωστοποίηση  της  επίδρασης  ή  της  πιθανής  επίδρασης  που  έχουν  συμφωνίες  για 
διακανονισμό χρηματοοικονομικών μέσων στην χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Συγκεκριμένα, απαιτεί την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με όλα τα αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα που συμψηφίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 32 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα:  Παρουσίαση»,  καθώς  και  πληροφορίες  για  εκείνα  τα  αναγνωρισμένα  χρηματοοικονομικά 
μέσα που, αν και δεν συμψηφίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση», υπόκεινται σε 
κύριες συμβάσεις συμψηφισμού ή άλλη παρεμφερή σύμβαση.. 
Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικέ καταστάσεις της εταιρείας. 
 
ΔΠΧΑ 13, Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας 
   
Το ΔΠΧΑ 13 θέτει μοναδικό πλαίσιο για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας, παρέχει νέο ορισμό για την εύλογη αξία και 
εισάγει  πιο  εκτενείς  γνωστοποιήσεις  σχετικά  με  την  επιμέτρηση  αυτής.  Οι  γνωστοποιήσεις  του  ΔΠΧΑ  13  δεν 
περιλαμβάνουν  την  υποχρέωση  για  παροχή  συγκριτικών  πληροφοριών  για  περιόδους  προγενέστερες  της  αρχικής 
εφαρμογής  (1  Ιανουαρίου 2013). Δεν υπήρξε σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από την 
μελλοντική υιοθέτηση των προϋποθέσεων επιμέτρησης του ΔΠΧΑ 13.  
 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ, κύκλος 2009‐2011   
Οι βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ περιλαμβάνουν τροποποιήσεις σε  ένα πλήθος προτύπων  με στόχο να διευκρινιστούν: 
‐  οι προϋποθέσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», 
‐  οι  προϋποθέσεις  ταξινόμησης  συγκεκριμένων  τύπων  εξοπλισμού  ως  ενσώματα  πάγια  στοιχεία  κατά  το  ΔΛΠ 

16«Ενσώματες Ακινητοποιήσεις», 
‐  λογιστικός  χειρισμός  της  φορολογικής  επίδρασης  των  διανομών  στους  κατόχους  συμμετοχικών  τίτλων  στο  ΔΛΠ  32 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και 
‐  οι  προϋποθέσεις  αναφορικά  με  την  χρηματοοικονομική  πληροφόρηση  ανά  τομέα  για  το  σύνολο  ενεργητικού  και 
παθητικού σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». 
Οι  παραπάνω  βελτιώσεις  στα  ΔΠΧΑ  δεν  είχαν  σημαντική  επίδραση  στις    ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  του 
Ομίλου. 
(β)  Ένα  πλήθος  νέων  προτύπων,  τροποποιήσεων  και  διερμηνειών  σε  υπάρχοντα  πρότυπα  θα  τεθούν  σε  ισχύ  μετά  το 
2013, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ενωση ή η Εταιρεία δεν τα έχει υιοθετήσει 
νωρίτερα  από  την  ημερομηνία  υποχρεωτικής  εφαρμογής  τους.  Αυτά  που  ενδέχεται  να  είναι  σχετικά  με  την  Εταιρεία 
έχουν ως ακολούθως:   
 
ΔΛΠ  19,  Τροποποίηση    ‐    Προγράμματα  καθορισμένων  παροχών:    Εισφορές  των  εργαζομένων  (σε  ισχύ  από  τη  1 
Ιανουαρίου 2015, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 
 
H τροποποίηση διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισμό των προγραμμάτων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία όπου 
οι  εργαζόμενοι  ή  τρίτοι  απαιτείται  να  καταβάλλουν  εισφορές  οι  οποίες  δεν  μεταβάλλονται  με  βάση  τη  διάρκεια  της 
υπηρεσίας,  για  παράδειγμα  εισφορές  των  εργαζομένων  που  υπολογίζονται  με  βάση  ένα  καθορισμένο  ποσοστό  των 
αποδοχών. Η τροποποίηση επιτρέπει οι εισφορές αυτές να αφαιρούνται από το έξοδο συντάξεων στην χρονιά κατά την 
οποία παρέχεται η σχετική υπηρεσία, αντί να αποδίδονται στις περιόδους υπηρεσίας του εργαζομένου. 
Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 27, Τροποποίηση  ‐  Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014) 
 
Η τροποποίηση εκδόθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις» και σε συνδυασμό τα δύο 
πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις». Η τροποποίηση καθορίζει τον 
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λογιστικό  χειρισμό  και  τις  απαιτούμενες  γνωστοποιήσεις  για  συμμετοχές  σε  θυγατρικές,  κοινοπραξίες  και  συγγενείς 
επιχειρήσεις όταν μια οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις.  
Η  υιοθέτηση  της  συγκεκριμένης  τροποποίησης  δεν  αναμένεται  να  έχει  επίπτωση  στις  οικονομικές  καταστάσεις  της 
Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 28, Τροποποίηση ‐ Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014) 
 
Η  τροποποίηση  αντικαθιστά  το  ΔΛΠ  28  «Επενδύσεις  σε  Συγγενείς  επιχειρήσεις»,  καθορίζει  το  λογιστικό  χειρισμό  των 
επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις και παραθέτει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης 
κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες. 
Η  υιοθέτηση  της  συγκεκριμένης  τροποποίησης  δεν  αναμένεται  να  έχει  επίπτωση  στις  οικονομικές  καταστάσεις  της 
Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 32, Τροποποίηση ‐ Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (σε ισχύ από 
τη 1 Ιανουαρίου 2014) 
 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων. 
Η  υιοθέτηση  της  συγκεκριμένης  τροποποίησης  δεν  αναμένεται  να  έχει  επίπτωση  στις  οικονομικές  καταστάσεις  της 
Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 36, Τροποποίηση ‐ Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  (σε ισχύ 
από τη 1 Ιανουαρίου 2014) 
 
Οι τροποποιήσεις περιορίζουν την απαίτηση για τη γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή 
μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών μόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια 
ζημιά απομείωσης. 
Επίσης  περιλαμβάνουν  λεπτομερείς  απαιτήσεις  για  γνωστοποιήσεις  όταν  η  ανακτήσιμη  αξία  ενός  περιουσιακού 
στοιχείου ή μίας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών προσδιορίζεται με βάση την εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης. 

ΔΛΠ 39, Τροποποίηση – Χρηματοοικονομικά Μέσα:  Aναγνώριση και Επιμέτρηση (σε ισχύ απo τη 1 Ιανουαρίου 2014) 

Η  τροποποίηση  αυτή  παρέχει  απαλλαγή  από  την  υποχρέωση  διακοπής  της  λογιστικής  αντιστάθμισης  όταν,  ως 
αποτέλεσμα  νόμων  ή  κανονισμών,  ένα  παράγωγο  το  οποίο  έχει  οριστεί  ως  μέσο  αντιστάθμισης,  ανανεώνεται  νομικά 
(novated)  προκειμένου  να  εκκαθαριστεί  από  έναν  κεντρικό  αντισυμβαλλόμενο,  εφόσον  πληρούνται  συγκεκριμένα 
κριτήρια. 

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

 
ΔΠΧΑ 9, Χρηματοοικονομικά Μέσα (η ημερομηνία ισχύος αναμένεται να προσδιοριστεί μελλοντικά από το ΣΔΛΠ)  
 
Το  ΔΠΧΑ 9,  Χρηματοοικονομικά Μέσα  είναι  ένα  νέο  πρότυπο  για  τα  χρηματοοικονομικά  μέσα,  του  οποίου  απώτερος 
σκοπός  είναι  να  αντικαταστήσει  στο  σύνολό  του  το  τρέχων  ΔΛΠ  39  Χρηματοοικονομικά  Μέσα:    Aναγνώριση  και 
Επιμέτρηση. 
Το ΔΠΧΑ 9, το οποίο εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2009, εισήγαγε νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων  ενεργητικού.  Απαιτεί  τα  χρηματοοικονομικά στοιχεία  ενεργητικού  να  ταξινομούνται  σε 
δύο  κατηγορίες  επιμέτρησης:  σε  αυτά  που  επιμετρώνται  στην  εύλογη  αξία  και  σε  αυτά  που  επιμετρώνται  στο 
αναπόσβεστο  κόστος.  Η  απόφαση  για  την  κατηγοριοποίηση  λαμβάνεται  κατά  την  αρχική  αναγνώριση.  Η  ταξινόμηση 
εξαρτάται  από  το  επιχειρησιακό  μοντέλο  (business model)  το  οποίο  χρησιμοποιεί  η  επιχείρηση  για  τη  διαχείριση  των 
μέσων αυτών και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου. Σύμφωνα με 
το ΔΠΧΑ 9, παρέχεται η δυνατότητα αμετάκλητης επιλογής να παρουσιάζονται οι μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη 
αξία  ενός  συμμετοχικού  τίτλου,  που  δεν  προορίζεται  για  εμπορική  εκμετάλλευση,  στα  λοιπά  αποτελέσματα  χρήσης 
απευθείας στην καθαρή θέση και να αναγνωρίζονται μόνο τα έσοδα από μερίσματα στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  
Το  ΔΠΧΑ  9  τροποποιήθηκε  τον  Οκτώβριο  του  2010  ώστε  να  συμπεριληφθούν  οι  απαιτήσεις  για  την  ταξινόμηση  και 
επιμέτρηση  των  χρηματοοικονομικών  στοιχείων  υποχρεώσεων,  όπως  και  οι  απαιτήσεις  αποαναγνώρισης.  Το  ΔΠΧΑ  9 
απαιτεί  ότι  σε  περιπτώσεις  όπου  μία  χρηματοοικονομική  υποχρέωση  επιμετράται  στην  εύλογη  αξία  μέσω 
αποτελεσμάτων,  το ποσό  της μεταβολής  της  εύλογης αξίας  της  χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που προέρχεται από 
μεταβολή  στον  πιστωτικό  κίνδυνο  της  υποχρέωσης  ,που  αφορά  στην  ίδια  την  τράπεζα,  να  αναγνωρίζεται  στα  λοιπά 
αποτελέσματα χρήσης απευθείας στην καθαρή θέση, εκτός εάν αυτό θα δημιουργούσε ή θα μεγένθυνε μία ανακολουθία 
στην επιμέτρηση ή την αναγνώριση («λογιστική ασυμμετρία») στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Μεταβολές στην εύλογη 
αξία  που  προέρχονται  από  τον  πιστωτικό  κίνδυνο  της  χρηματοοικονομικής  υποχρέωσης  δεν  μεταφέρονται 
μεταγενέστερα  στην  κατάσταση αποτελεσμάτων.  Σύμφωνα με  το  ΔΛΠ 39  το  οποίο  εφαρμόζεται  επί  του  παρόντος,  το 
συνολικό  ποσό  της  μεταβολής  της  εύλογης  αξίας  της  χρηματοοικονομικής  υποχρέωσης  που  έχει  προσδιοριστεί  στην 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
Σύμφωνα με  τις  τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9  και ΔΠΧΑ 7,  Υποχρεωτική Ημερομηνία Έναρξης  Ισχύος και  Γνωστοποιήσεις 
Μετάβασης, που εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2011, η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 ήταν υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους 
που  ξεκινούν  την  ή  μετά  την 1  Ιανουαρίου 2015.  Εφαρμογή  νωρίτερα  από  την  ημερομηνία  υποχρεωτικής  εφαρμογής 
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επιτρεπόταν.  Επιπλέον,  η  εφαρμογή  του  ΔΠΧΑ  9  ήταν  υποχρεωτική  για  όλα  τα  χρηματοοικονομικά  μέσα  που 
διακρατούνταν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, σαν η ταξινόμηση και επιμέτρηση κατά το ΔΠΧΑ 9 να εφαρμοζόταν 
ανέκαθεν, αλλά οι συγκριτικές περίοδοι δεν απαιτούνταν να επαναδιατυπωθούν.  
Το  ΔΠΧΑ  9  τροποποιήθηκε  το  Νοέμβριο  του  2013,  με  την  έκδοση  του  ΔΠΧΑ  9  Χρηματοοικονομικά  Μέσα:  Λογιστική 
Αντιστάθμισης και Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 και ΔΛΠ 39, ώστε να συμπεριληφθεί ένα νέο μοντέλο λογιστικής 
αντιστάθμισης  που  θα  αντικατοπτρίζει  καλύτερα  τις  ενέργειες  διαχείρισης  κινδύνου  στις  οικονομικές  καταστάσεις  και 
μερικές  σχετικές  τροποποιήσεις  στο ΔΛΠ 39  και  ΔΠΧΑ 7.  Οι  τροποποιήσεις  επιτρέπουν  στις  εταιρείες  να  υιοθετήσουν 
νωρίτερα τις προβλέψεις του ΔΠΧΑ 9, όπως εκδόθηκε το 2010, σχετικά με την παρουσίαση των αλλαγών στον πιστωτικό 
κίνδυνο  που  αφορά  στην  ίδια  την  εταιρεία,  εντός  των  λοιπών  αποτελεσμάτων  χρήσης  απευθείας  στην  καθαρή  θέση, 
χωρίς ταυτόχρονη υιοθέτηση των λοιπών απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9. Επιπρόσθετα, η απαίτηση υποχρεωτικής υιοθέτησης 
από  την    1  Ιανουαρίου  2015,  αποσύρεται  και  μία  νέα  ημερομηνία  υποχρεωτικής  εφαρμογής  θα  οριστεί  με  την 
ολοκλήρωση της λογιστικής απομείωσης για τα χρηματοοικονομικά μέσα.   
Οι εταιρείες που εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο του 2013 μπορούν να επιλέξουν στα πλαίσια 
των  λογιστικών  αρχών  τους  εάν  θα  υιοθετήσουν  το  νέο  μοντέλο  λογιστικής  αντιστάθμισης  ή  θα  εξακολουθήσουν  να 
εφαρμόζουν το μοντέλο λογιστικής αντιστάθμισης κατά το ΔΛΠ 39, επί του παρόντος.  
Δεδομένου  ότι  το  ΔΠΧΑ  9  είναι  ένα  έργο  υπό  εξέλιξη,  που  δεν  έχει  ολοκληρωθεί  ακόμη,  παραμένει  αδύνατη  η 
ποσοτικοποίηση της επίδρασης του, κατά την ημερομηνία έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

ΔΠΧΑ 10,  Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014) 

Το  ΔΠΧΑ 10  αντικαθιστά  το  μέρος  του  ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες  και  ατομικές  οικονομικές  καταστάσεις»  που  αφορά  τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και το ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση ‐ Οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού». Σύμφωνα 
με το ΔΠΧΑ 10 , θεσπίζεται ένας νέος ορισμός του ελέγχου, ο οποίος παρέχει μια μοναδική βάση ενοποίησης για όλες τις 
οικονομικές  οντότητές.  Η  βάση  αυτή  στηρίζεται  στην  έννοια  της  εξουσίας  πάνω  σε  μια  οικονομική  οντότητα,  στη 
μεταβλητότητα των αποδόσεων λόγω της συμμετοχής στην οικονομική οντότητα και τη σύνδεση αυτών, αντικαθιστώντας 
έτσι την έμφαση στο νομικό έλεγχο ή την έκθεση στους κινδύνους και τα οφέλη, ανάλογα με τη φύση της οικονομικής 
οντότητας. 
Η υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 11,  Από κοινού συμφωνίες (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014) 

Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και το ΜΕΔ 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές 
οντότητες  ‐ Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες».  Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 11, υπάρχουν μόνο δύο τύποι 
από κοινού συμφωνιών,  οι από κοινού δραστηριότητες και οι  κοινοπραξίες,  και ο  τύπος  τους καθορίζεται  εστιάζοντας 
στα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  της  συμφωνίας,  παρά  στη  νομική  μορφή  της.  Η  ενοποίηση  με  τη  μέθοδο  της 
καθαρής θέσης είναι πλέον υποχρεωτική για τις κοινοπραξίες. Η εναλλακτική της αναλογικής μεθόδου ενοποίησης των 
κοινοπραξιών, η οποία δεν εφαρμόζεται από την Εταιρεία, δεν επιτρέπεται πλέον.  
Η υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 

 
ΔΠΧΑ 12, Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014) 
 
Το ΔΠΧΑ 12  καθορίζει  τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται προκειμένου οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 
μπορούν  να  αξιολογήσουν  την φύση  των  κινδύνων  που  συνδέονται  με  τη  συμμετοχή  της  αναφέρουσας  οντότητας  σε 
θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες δομημένες οικονομικές οντότητες.  
Η υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 

 
ΔΠΧΑ  10,    11  και  12  (Τροποποιήσεις)  Ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις,  από  κοινού  συμφωνίες    και 
γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες : Οδηγίες μετάβασης (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014) 
 
Οι  τροποποιήσεις  διευκρινίζουν  τις  οδηγίες  μετάβασης  στο  ΔΠΧΑ  10  και  παρέχουν  επιπρόσθετες  απαλλαγές  κατά  τη 
μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10,11 και 12, καθώς απαιτούν η προσαρμοσμένη συγκριτική πληροφόρηση να παρέχεται μόνο για 
την  προηγουμένη  περίοδο  σύγκρισης.  Επιπλέον,  για  τις  γνωστοποιήσεις  σχετικά  με  τις  μη  ενοποιούμενες  δομημένες 
οικονομικές οντότητες, η απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή 
του ΔΠΧΑ 12 αφαιρείται. 
Η Εταιρεία θα υιοθετήσει τις παραπάνω τροποποιήσεις κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ 10,11 και 12. 

 
ΔΠΧΑ 10,12 και ΔΛΠ 27 Τροποποιήσεις ‐ Εταιρείες Επενδύσεων (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014) 
 
Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι «εταιρείες επενδύσεων», όπως ορίζονται παρακάτω, να λογιστικοποιούν τις επενδύσεις σε 
ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες, καθώς και τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, σε εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων. Μόνη εξαίρεση θα αποτελούν οι θυγατρικές που θεωρούνται ως προέκταση των επενδυτικών 
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δραστηριοτήτων  της  εταιρείας  επενδύσεων.  Σύμφωνα  με  τις  τροποποιήσεις,  μια  «εταιρεία  επενδύσεων»  είναι  μια 
οικονομική οντότητα που: 
(α)  λαμβάνει  κεφάλαια  από  έναν  ή  περισσότερους  επενδυτές  με  σκοπό  να  προσφέρει  σε  αυτούς  τους  επενδυτές 
υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων 
(β)  δεσμεύεται  στους  επενδυτές  της  ότι  επιχειρηματικός  της  σκοπός  είναι  η  επένδυση  κεφαλαίων  αποκλειστικά  για 
αποδόσεις που θα προέρχονται από υπεραξία κεφαλαίου, έσοδα από επενδύσεις ή και τα δύο, και 
(γ) επιμετρά και αξιολογεί την απόδοση ουσιαστικά όλων των επενδύσεών της βάσει της εύλογης αξίας 
Οι τροποποιήσεις επίσης καθορίζουν τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για τις εταιρείες επενδύσεων. 
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ  2010‐2012  (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2015, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 
Οι τροποποιήσεις εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε επτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του 
κύκλου 2010‐12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα θέματα που 
επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές είναι τα ακόλουθα: 

‐ Ορισμός της προϋπόθεσης κατοχύρωσης στο ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 
‐ Λογιστικός  χειρισμός  ενδεχόμενου  τιμήματος  σε  μια  συνένωση  επιχειρήσεων  στο  ΔΠΧΑ  3  «Συνενώσεις 

επιχειρήσεων» 
‐ Συνάθροιση των λειτουργικών τομέων και συμφωνία του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού των τομέων προς 

αναφορά με τα στοιχεία ενεργητικού της οικονομικής οντότητας στο ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 
‐ Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις στο ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 
‐ Μέθοδος  αναπροσαρμογής  –  αναλογική  αναδιατύπωση  των  συσσωρευμένων  αποσβέσεων  στο  ΔΛΠ  16 

«Ενσώματα πάγια» 
‐ Βασικά διοικητικά στελέχη στο ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 
‐ Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων στο ΔΛΠ 38 «Άυλα 

περιουσιακά στοιχεία» 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ  2011‐2013  (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2015, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 
Οι τροποποιήσεις εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων 
του κύκλου 2011‐13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα θέματα 
που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές είναι τα ακόλουθα: 

‐ Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής για τις κοινοπραξίες στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 
‐ Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής για τα χαρτοφυλάκια στο ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 
‐ Διευκρίνιση του συσχετισμού ανάμεσα στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε 

ακίνητα» κατά την κατηγοριοποίηση των ακινήτων ως επενδυτικά η ιδιοχρησιμοποιούμενα στο ΔΛΠ 40, και 
‐ Η  έννοια  των  «ΔΠΧΑ  σε  ισχύ»  στο  ΔΠΧΑ  1  «Πρώτη  εφαρμογή  των  Διεθνών  Προτύπων  Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς» 
 
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 
 
Η   ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»  διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μια υποχρέωση καταβολής  εισφοράς 
που δεν αποτελεί φόρο εισοδήματος όταν η ενέργεια η οποία προκαλεί την καταβολή της εισφοράς, όπως περιγράφεται 
στη σχετική νομοθεσία, λαμβάνει χώρα. Για μια εισφορά που προκαλείται όταν ικανοποιείται μια ελάχιστη συνθήκη, για 
παράδειγμα ένα καθορισμένο επίπεδο εισοδήματος, η διερμηνεία διευκρινίζει ότι καμία υποχρέωση δεν αναγνωρίζεται 
πριν ικανοποιηθεί η ελάχιστη συνθήκη. 
Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας. 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τους 
διαθέσιμους  προς  πώληση  επενδυτικούς  τίτλους  και  τα  χρηματοοικονομικά  στοιχεία  ενεργητικού  και  υποχρεώσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων), τα οποία επιμετρώνται στην εύλογη αξία. 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την υιοθέτηση εκτιμήσεων και παραδοχών, οι 
οποίες  επηρεάζουν  τα  λογιστικά  υπόλοιπα  των  στοιχείων  ενεργητικού  και  υποχρεώσεων  και  τις  γνωστοποιήσεις  των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα υπόλοιπα των 
εσόδων και εξόδων της περιόδου αναφοράς. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στη βέλτιστη γνώση της 
Διοίκησης σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.  
Οι  ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις  παρουσιάζονται  σε  Ευρώ  (€),  που  είναι  το  συναλλακτικό  νόμισμα  της 
Τράπεζας.  Εκτός  εάν  αναφέρεται  διαφορετικά,  για  τα  οικονομικά  στοιχεία  που  παρουσιάζονται  σε  Ευρώ  έχει  γίνει 
στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο εκατομμύριο. 

 
Η  εφαρμογή  των  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 
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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 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  τους  προαναφερόμενους  υπολογισμούς  γιατί  δεν  υπήρξε 
καμία ένδειξη απομείωσης. 
 

3.3. Χρηματοδοτικές / Λειτουργικές Μισθώσεις 

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

 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  ελάχιστων  μισθωμάτων  ισούται  τουλάχιστο  με  τη 
εύλογη αξία του μίσθιου 

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

 αν μισθωτής μπορεί να ακυρώσει τη μίσθωση και να αποπληρώσει στον εκμισθωτή όλες τις σχετικές ζημιές που 
θα υποστεί 

 αν ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη μίσθωση για μία επιπρόσθετη 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. 
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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.  
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 
2013 και 2012 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 1.153,82 € για το 2013 και 5.007,54 € για το 2012 αντίστοιχα. Το αντίστροφο αποτέλεσμα θα είχαμε 
σε περίπτωση μείωσης κατά μίας ποσοστιαίας μονάδας του επιτοκίου (‐1%).  

 Καταθέσεις, σε περίπτωση αύξησης του επιτοκίου  κατά μία ποσοστιαία μονάδα (+1%) όφελος 12.783,91 € για το 
2013 και 12.350,80 € για το 2012, ενώ σε περίπτωση μείωσης του επιτοκίου κατά μία ποσοστιαία μονάδα (‐1%) τότε 
θα είχαμε μία επιβάρυνση κατά 3.252,81 € για το 2013 και μία επίσης επιβάρυνση κατά 8.968,65 € για το 2012 
αντίστοιχα.  

 

4.1.2. 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 

 

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

 

 
 
Μεταβολές Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων 

 

 
 
 
Πέραν της πρόβλεψης για επισφάλειες πελατών έχει πραγματοποιηθεί πρόβλεψη 3.790,20 € για λοιπές απαιτήσεις. 
 
Οι προβλέψεις χρήσεως έχουν καταχωρηθεί στα Αποτελέσματα Χρήσεως και ειδικότερα στα Λειτουργικά Έξοδα (σημ. 15) 
 
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 
 

 
 
Ανάλυση Υπολοίπων ανά Κλάδο Δραστηριότητας 
 

 

4.1.3. Κίνδυνος ρευστότητας 

 
Συνετή  διαχείριση  του  κινδύνου  ρευστότητας  συνεπάγεται  επαρκή  ταμειακά  υπόλοιπα  και  δυνατότητα  άντλησης 
κεφαλαίων μέσω ενός επαρκούς ύψους δεσμευμένων πιστωτικών διευκολύνσεων.  
 
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.  
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31 Δεκεμβρίου 2013
Μικτή Ονομαστική 
εισροή/(εκροή)

Μικρότερη 
του 1 μήνα 1 - 3 μήνες

3 μήνες μέχρι 1 
έτος 1 - 5 έτη

Υποχρεώσεις Non-derivative liabilities
Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Finance le 58.102,23 0,00 27.757,23 28.551,72 1.793,28 
Τόκοι από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Finance lease liab 810,72 0,00 450,39 267,85 92,48 

58.912,95 0,00 28.207,62 28.819,57 1.885,76 

Λογαριασμοί Τάξεως Off-balance sheet items
Μικρότερη του 1 

έτους 1 - 5 έτη Πάνω από 5 έτη
Εγγυητικές Επιστολές guarantess and standby letters 0,00 2.485,00 0,00 

0,00 2.485,00 0,00 

31 Δεκεμβρίου 2012
Μικτή Ονομαστική 
εισροή/(εκροή)

Μικρότερη 
του 1 μήνα 1 - 3 μήνες

3 μήνες μέχρι 1 
έτος 1 - 5 έτη

Υποχρεώσεις Non-derivative liabilities
Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Finance le 174.361,35 11.435,27 17.685,06 89.959,27 55.281,75 
Τόκοι από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Finance lease liab 4.483,63 466,09 860,54 2.599,76 557,24 

178.844,98 11.901,36 18.545,60 92.559,03 55.838,99 

Λογαριασμοί Τάξεως Off-balance sheet items
Μικρότερη του 1 

έτους 1 - 5 έτη Πάνω από 5 έτη
Εγγυητικές Επιστολές guarantess and standby letters 0,00 2.530,00 0,00 

0,00 2.530,00 0,00 

 

4.1.4. 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 ταμειακών ροών και των συντελεστών προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκαν. 
 
 Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και 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.  
                                       
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. 
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5. Ενσώματα Πάγια 
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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
 
 
Αναπόσβεστη  αξία  για  το  2013  €  568.866,71  και  για  το  2012  €693.638,72  αντίστοιχα  αφορά  άυλα  πάγια  που 
αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση. 
 
Η μείωση στις αποσβέσεις σε σύγκριση με το έτος 2012, προήλθε κυρίως από πάγια που αποσβέστηκαν ολοσχερώς μέσα 
στην χρήση του 2013. 

7.  Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
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8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα  Διαθέσιμα  σε  τράπεζες  είναι  καταθέσεις  όψεως  έντοκες.  Η  Εταιρεία  διατηρεί  τους  λογαριασμούς  της  στη  μητρική 
Eurobank Ergasias. 

 

 

9. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
 

 
 
Ο συνολικός αριθμός εγκεκριμένων κοινών ονομαστικών μετοχών είναι 950.680 με ονομαστική αξία €3.94 ανά μετοχή. Το 
μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβλημένο.  
 
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 2013 δεν έχει χρησιμοποιήσει.   

 
31/12/2013 31/12/2012

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Υποχρεώσεις συμβολαίων χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.793,28 55.281,75
Σύνολο μακρυπρόθεσμων δανείων 1.793,28 55.281,75

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Υποχρεώσεις συμβολαίων χρηματοδοτικής μίσθωσης 56.308,95 119.079,60
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 56.308,95 119.079,60

Σύνολο δανείων 58.102,23 174.361,35

 
 
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 
 
 

31/12/2013 31/12/2012

Μέχρι 1 έτος 56.308,95 119.079,60
Από 1 έως 5 έτη 1.793,28 55.281,75
ΣΥΝΟΛΟ 58.102,23 174.361,35

0,00  
 
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 
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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. 
 

11. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
Η Διοίκηση της Εταιρείας κρίνει ότι η λογιστική αξία των προμηθευτών προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

 

 

12. Πωλήσεις 

 

 
 

13. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού  

 

14. Χρηματοοικονομικά έξοδα‐καθαρά 
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15. Λειτουργικά Έξοδα 

 

16. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Η  Εταιρεία  ελέγχεται  από  την  Τράπεζα  Eurobank  Ergasias  Α.Ε.  (η  «Τράπεζα»)  ‐  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.  
 
Ο Όμιλος EFG ήταν ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας, κατέχοντας το 44,70% των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της 
Τράπεζας έως την 23 Ιουλίου 2012. 
Το Μάιο του 2013 μετά την πλήρη κάλυψη της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας αξίας € 5.839 εκατ., το ΤΧΣ κατέστη ο 
ελέγχων μέτοχος καθώς και συνδεόμενο μέρος της Τράπεζας. 
Τη  19  Ιουνίου  2013,  το  ΤΧΣ  απέκτησε  3.789.317.358  κοινές  μετοχές  της  Τράπεζας,  με  δικαίωμα  ψήφου,  που 
αντιπροσωπεύουν το 98,56% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της. Μετά την έκδοση 205.804.664 νέων κοινών μετοχών 
τον  Ιούλιο, όπως αποφασίσθηκε κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 27  Ιουνίου 2013,  το ποσοστό των δικαιωμάτων 
ψήφου  που  κατέχει  το  ΤΧΣ  στην  Eurobank  μειώθηκε  σε  93,55%.  Μετά  την  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  που 
εγκρίθηκε  από  την  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  της 26  Αυγούστου 2013,  το  ποσοστό  των  δικαιωμάτων ψήφου  του  ΤΧΣ 
αυξήθηκε σε 95,23%. 
Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αύξησης  του  Μετοχικού  Κεφαλαίου  της  Eurobank  Ergasias  Α.Ε.  και   την  εισαγωγή  προς 
διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 9 Μαΐου 2014,  το ποσοστό των κοινών με δικαίωμα 
ψήφου μετοχών  που κατέχει το Ε.Τ.Χ.Σ στην Eurobank μειώθηκε από 95,23% σε 35,41%.  
Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεόμενα μέρη τις λοιπές ελληνικές τράπεζες, οι οποίες στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης 
ελέγχονται, ελέγχονται από κοινού ή επηρεάζονται σημαντικά από το ΤΧΣ, καθώς και τα βασικά μέλη της διοίκησης του 
ΤΧΣ. Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις ελληνικές τράπεζες που συνδέονται με το ΤΧΣ διενεργούνται στα συνήθη πλαίσια 
των  εργασιών  και  με  όρους  αγοράς,  δεν  επηρεάζονται  από  το  ΤΧΣ  ως  τον  ελέγχοντα  μέτοχο  της  Τράπεζας  και  δεν 
περιλαμβάνονται στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω 
Η Εταιρεία δεν έχει συναλλαγές και υπόλοιπα με ελληνικές τράπεζες που συνδέονται με το ΤΧΣ 
 
Οι παρακάτω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με τα συνδεόμενα μέρη. 
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Παροχές προς τη Διοίκηση 
Για το 2013 δεν υπήρχαν αμοιβές προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαρτώμενη σχέση με την Εταιρία ,  όπως και 
το έτος 2012.  

17. Φόρος Εισοδήματος 

Δεδομένου ότι η Εταιρεία με 31.12.2013 έχει συσσωρευμένες φορολογικές ζημιές περίπου 632χιλ.ευρώ, από τις οποίες 
ποσό  289  χιλ  ευρώ  μεταφέρεται  σε  επόμενες  χρήσεις  προς  συμψηφισμό,  δεν  είναι  υπόχρεη  για  καταβολή  φόρου 
εισοδήματος για τη χρήση του 2013, 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). 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 Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την χρήση του 2010Για τις χρήσεις 2011‐2012 διενεργήθηκε φορολογικός 
έλεγχος  από  την  PricewaterhouseCoopers  Α.Ε.  και  εξεδόθησαν  Εκθέσεις  Φορολογικής  Συμμόρφωσης,  σύμφωνα  με  το 
άρθρο  82  παρ.  5  ν.  2238/1994  και  την  Υπ.  Αριθ.  ΠΟΛ.  1159/26‐07‐2011.  Για  την  χρήση  2013  ο  έλεγχος  βρίσκεται  σε 
εξέλιξη  και  το  σχετικό  φορολογικό  πιστοποιητικό  προβλέπεται  να  χορηγηθεί  μετά  την  δημοσίευση  των  οικονομικών 
καταστάσεων της χρήσης 2013.  
 
Κατά  την  ολοκλήρωση  του  φορολογικού  ελέγχου,  η  διοίκηση  της  Εταιρείας  δεν  αναμένει  να  προκύψουν  σημαντικές 
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών, που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται ήδη στις οικονομικές καταστάσεις 
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18. 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.  Στις 20/01/2014  η  εν  λόγω μίσθωση  τροποποιήθηκε  και  λήγει  πλέον  στις 
31.03.2026. 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 
μίσθωση έχει διαφόρους όρους καθώς και ρήτρα ετήσιας αναπροσαρμογή. Στις 15.01.2014 η εν λόγω μίσθωση λύθηκε 
κοινοί συναινέσει.  
 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 
 

 
 
Η Εταιρεία κατά το έτος 2013 δεν μίσθωσε αυτοκίνητα για το προσωπικό της.  

19. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν εκκρεμούν αγωγές κατά της Εταιρείας ούτε λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις λόγω δεσμεύσεων την 31.12.2013 που 
θα επηρέαζαν την οικονομική κατάστασή της. 
 

20. Μεταγενέστερα γεγονότα της ημερομηνίας του Ισολογισμού 

 
Δεν  υπάρχουν  άλλα  γεγονότα  μεταγενέστερα  της  ημερομηνίας  Ισολογισμού  πέραν  των  προαναφερόμενων  και  αυτών 
που αναφέρονται στην σημείωση 16. 
 
 

 


