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«ΕΚΘΕΣΘ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΘΣ 

« BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ» 

ΡΟΣ ΤΘΝ ΕΤΘΣΙΑ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΡΕΡΑΓΜΕΝΑ ΤΘΣ ΔΕΚΑΤΘΣ ΤΙΤΘΣ ΕΤΑΙΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 

01/01/2014-31/12/2014 
Κφριοι Μζτοχοι, 
 
Σφμφωνα με το Νόμο  και το Καταςτατικό  τθσ Εταιρείασ, ςασ παρουςιάηουμε τθ δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ κατά το 
ζτοσ 2014. 
 
Θ χριςθ που ζκλειςε αποτζλεςε για τθν Εταιρεία τθν δζκατθ τρίτθ χρονιά δραςτθριοποίθςισ τθσ ςτον κλάδο των 
διεπιχειρθςιακϊν ςυναλλαγϊν: υπθρεςίεσ θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν, θλεκτρονικϊν προμθκειϊν και θλεκτρονικισ 
τιμολόγθςθσ κακϊσ και  λογιςτικζσ και φορολογικζσ υπθρεςίεσ.  
 
Θ Εταιρεία ςυνζχιςε να παρζχει δυναμικά θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ, ςτθριηόμενθ πάντα ςτθν πολφχρονθ εμπειρία, ςτθν 
τεχνογνωςία τθσ ςτισ διεπιχειρθςιακζσ (B2B) ςυναλλαγζσ αλλά και ςτο ζμπειρο και πλιρωσ καταρτιςμζνο προςωπικό τθσ. 
Το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ Εταιρείασ είναι ότι θ προςφορά των υπθρεςιϊν τθσ βαςίηεται ςε χαμθλό κόςτοσ 
λειτουργίασ και ςτθν πλιρωσ αυτοματοποιθμζνθ ροι εργαςιϊν. Ωσ εκ τοφτου, θ Εταιρεία ςυνζχιςε τθν κερδοφορία τθσ 
και ςτθ χριςθ του 2014. 
 
 Ηλεκτρονικοί διαγωνιςμοί  

Θ Εταιρεία διενζργθςε με επιτυχία 504 θλεκτρονικοφσ διαγωνιςμοφσ τόςο ςτον Πμιλο Eurobank, όςο και ςε φορείσ του  

Δθμοςίου αλλά και ςε εταιρείεσ του Ιδιωτικοφ τομζα. Επιπλζον, εντόσ του ζτουσ διενεργικθκαν 1.430 ζρευνεσ αγοράσ 

(RFQs) και υπεβλικθςαν 309 οικονομικζσ προςφορζσ (Call Offs) ςε δθμόςιουσ φορείσ υγείασ. 

 
 Ηλεκτρονικζσ προμικειεσ 

Πςον αφορά τον Πμιλο Eurobank, το 2014 οι ςυναλλαγζσ ζφταςαν ςτα € 33,1 εκατομμφρια ευρϊ από € 15,9 εκατομμφρια 

το 2013, ζχοντασ μία κεαματικι αφξθςθ τθσ τάξθσ του 108,36% κυρίωσ λόγω τθσ ςυγχϊνευςθσ με το «Νζο Ταχυδρομικό 

Ταμιευτιριο Ελλάδοσ Α.Τ.Ε.» και τθ «Νζασ Proton Τράπεηα Α.Ε.».  Μείωςθ ςθμείωςαν οι ςυναλλαγζσ εκτόσ Ομίλου 

Eurobank: 7,47% μείωςθ ςτθν αξία ςυναλλαγϊν εμφάνιςαν οι ςυναλλαγζσ Ιδιωτικοφ Τομζα ενϊ οι θλεκτρονικζσ 

παραγγελίεσ από φορείσ Δθμοςίου ςθμείωςαν μείωςθ 18%. 

 

 Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ 

Ο τηίροσ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ αρχειοκζτθςθσ και θλεκτρονικισ διακίνθςθσ τιμολογίων αυξικθκε κατά 17,6% ςε 

ςχζςθ με το 2013. Επιπλζον, από το δεφτερο τρίμθνο του ζτουσ θ Εταιρεία παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα ςτουσ πελάτεσ 

τθσ εν λόγω υπθρεςίασ, που είναι ταυτόχρονα και πελάτεσ τθσ Θλεκτρονικισ Τραπεηικισ τθσ Τράπεηασ, να καταργιςουν 

τουσ φορολογικοφσ μθχανιςμοφσ και αντί αυτϊν να χρθςιμοποιοφν Ψθφιακζσ Υπογραφζσ με χριςθ Ψθφιακϊν 

Ριςτοποιθτικϊν, για τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ και αποςτολι των παραςτατικϊν τουσ. 

 

 Λογιςτικζσ και Φορολογικζσ υπθρεςίεσ  

Θ δραςτθριότθτα των Λογιςτικϊν και Φορολογικϊν υπθρεςιϊν που παρζχεται από τθν Εταιρεία ςτθρίηεται ςε δφο 
βαςικοφσ άξονεσ: α) ςτθν αγορά και ανάπτυξθ ςχετικοφ λογιςμικοφ και β) ςτθν ςυμβατικι προςχϊρθςθ των εν δυνάμει 
πελατϊν. Πςον αφορά ςτθν ανάπτυξθ του λογιςμικοφ, με 31/12/2014 βρίςκεται ςτο 100% τθσ ςυνολικισ  επζνδυςθσ ενϊ 
όςον αφορά ςτουσ εν δυνάμει πελάτεσ, θ υπθρεςία αυτι παρζχεται ςε ςυνολικά 10 κυγατρικζσ του Ομίλου Eurobank.  
 
Ειδικότερα, μζςα ςτο 2014 7 κυγατρικζσ του  Ομίλου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Business Exchanges, εντάχκθκαν ςτθν 
υπθρεςία.  

 Πιςτοποιιςεισ 

Θ Εταιρεία ανανζωςε τα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ που κατζχει από το 2010 και 2013 αντίςτοιχα: 

 ΕΝ ISO 9001:2008 για τθ διενζργεια θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν  

 EN ISO 14001:2004 για το ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  
 
 Βραβεφςεισ  
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Θ Εταιρεία βραβεφτθκε ςτθν κατθγορία Ρρωτοβουλίεσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ των Business IT Excellence (BITE) 

Awards 2014. 

Εξζλιξθ των εργαςιϊν τθσ εταιρείασ  
 
Με βάςθ τα ανωτζρω, παρακάτω παρουςιάηονται οι βαςικοί οικονομικοί δείκτεσ τθσ Εταιρείασ του εξεταηόμενου ζτουσ 
2014 ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ του 2013 
 
Οικονομικι κζςθ τθσ εταιρείασ 
 
Θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ κατά τθν 31/12/2014 κρίνεται ικανοποιθτικι  
 
Τα ίδια κεφάλαια κατά τθν 31/12/2014 ανζρχονται ςε ποςό Ευρϊ 3.079.424,91 ζναντι Ευρϊ 2.797.256,86 τθσ 
προθγοφμενθσ χριςθσ. 
 
Οι βαςικοί χρθματοοικονομικοί δείκτεσ τθσ εταιρείασ για τισ χριςεισ 2014 και 2013 ζχουν ωσ εξισ:  
 
Ο βαςικόσ δείκτθσ  Κζρδθ χριςθσ προ φόρων προσ φνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 
 

    31/12/2014   31/12/2013 

Κζρδθ χριςθσ προ φόρων   
9% 

  
8% 

Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων     

 
Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ απεικονίηει τθν αποδοτικότθτα των ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρείασ. 
 
 
Ακολουκοφν δείκτεσ οικονομικισ διάρκρωςθσ τθσ Εταιρείασ  
 

    31/12/2014     31/12/2013 

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό   
62% 

    
56% 

Σφνολο ενεργθτικοφ       

            
            

    31/12/2014     31/12/2013 

Ράγιο ενεργθτικό   
38% 

    
44% 

Σφνολο ενεργθτικοφ       

 
Οι παραπάνω δείκτεσ δείχνουν τθν αναλογία κεφαλαίων που ζχει διατεκεί ςε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργθτικό. 
 
 
 

    31/12/2014     31/12/2013 

Σφνολο Βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων   
18% 

    
6% 

Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεϊςεων       

 
Ο παραπάνω δείκτθσ δείχνει τθν δανειακι εξάρτθςθ τθσ εταιρείασ 
 
 
 
Ακολουκοφν δείκτεσ αποδόςεωσ και αποδοτικότθτασ τθσ Εταιρείασ  
 

    31/12/2014   31/12/2013 

Λειτουργικά Κζρδθ   
13% 

  
29% 

Ρωλιςεισ     

 
Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ απεικονίηει τθν απόδοςθ τθσ εταιρείασ χωρίσ το ςυνυπολογιςμό των χρθματοοικονομικϊν 
εςόδων και εξόδων. 
 
 



BE BUSINESS EXCHANGES A.E.ΔΙΚΣΤΩΝ ΔΙΕΣΑΙΡΙΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
Οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθ χριςθ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014 

-6- 

Προοπτικζσ για το ζτοσ 2015 
 
Από το Μάιο του 2010, θ Ελλάδα ζχει εφαρμόςει ςθμαντικζσ διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ για τθν ανάκτθςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ και τθν προϊκθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ μζςω ενόσ προγράμματοσ που ςυμφωνικθκε με τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ), τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (ΕΚΤ) και το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο (ΔΝΤ) (οι «Θεςμοί»). 
Αυτό οδιγθςε ςε πρωτογενζσ δθμοςιονομικό πλεόναςμα ςτο 2013 και το 2014, αλλά και ςε μεταρρυκμιςτικι κόπωςθ και 
κοινωνικι αναταραχι. Σε ςυνζχεια των πρόςφατων βουλευτικϊν εκλογϊν τθσ 25θσ Ιανουαρίου, θ νζα κυβζρνθςθ 
διαπραγματεφτθκε μια τετράμθνθ παράταςθ τθσ Κφριασ Συμφωνίασ για Οικονομικι Βοικεια (MasterFinancial Assistance 
Facility Agreement – MFFA), ςκοπόσ τθσ οποίασ είναι θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ με βάςθ τισ ςυνκικεσ τθσ 
τρζχουςασ ςυμφωνίασ, με τθ βζλτιςτθ χριςθ τθσ δεδομζνθσ ευκαμψίασ που κα λθφκεί υπόψθ από τισ Ελλθνικζσ Αρχζσ 
και τουσ Θεςμοφσ. Αυτζσ οι ςυνκικεσ δθμιουργοφν  αβεβαιότθτα για το μακροοικονομικό περιβάλλον ςτθν Ελλάδα, με 
ενδεχομζνωσ επιδράςεισ ςτθ ρευςτότθτα και τθν κεφαλαιακι επάρκεια του Ελλθνικοφ τραπεηικοφ τομζα, δεδομζνθσ και 
τθσ ζκκεςθσ του ςτο Ελλθνικό δθμόςιο. 
 
Το 2015 θ προςπάκεια κα επικεντρωκεί ςτθν αφξθςθ του πελατολογίου από τρίτεσ εταιρείεσ για τισ υπθρεςίεσ των 
θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν (e-auctions) των θλεκτρονικϊν προμθκειϊν (e-procurement) αλλά και τισ υπθρεςίεσ τθσ 
διαχείριςθσ των θλεκτρονικϊν τιμολογίων (e-invoicing), ενϊ όςον αφορά τισ Λογιςτικζσ και τισ Φορολογικζσ υπθρεςίεσ 
εκπλθρϊκθκε το αρχικό ςχζδιο πλιρουσ ζνταξθσ και λειτουργίασ και των εννζα κυγατρικϊν εταιρειϊν του Ομίλου 
Eurobank και κα επικεντρωκεί πλζον ςτθν προςζλκυςθ νζων τρίτων εταιρειϊν.  
  
Το πλάνο δράςθσ τθσ Εταιρείασ για το νζο ζτοσ ςυνοψίηεται ςτισ παρακάτω ενζργειεσ:  
 
 Αφξθςθ των ςυνεργαςιϊν με εταιρείεσ του Ιδιωτικοφ Τομζα, εκμεταλλευόμενοι ςυνζργειεσ με το πελατολόγιο τθσ 

μθτρικισ εταιρείασ. 

 Συνζχιςθ υπαρχόντων ςυνεργαςιϊν με φορείσ του Δθμοςίου ςτισ υπθρεςίεσ των θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν (e-

auctions).  

 Διατιρθςθ και ανάπτυξθ τθσ χριςθσ τθσ υπθρεςίασ Θλεκτρονικϊν Ρρομθκειϊν (e-Procurement ) ςτον Πμιλο 

Eurobank ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.  

 Ρεραιτζρω ανάπτυξθ και προϊκθςθ τθσ υπθρεςίασ τθσ διαχείριςθσ των θλεκτρονικϊν τιμολογίων (e-Invoicing).  

 Σχεδιαςμόσ και δθμιουργία νζασ υπθρεςίασ, βαςιςμζνθ ςτθν υπάρχουςα των Λογιςτικϊν και Φορολογικϊν 

υπθρεςιϊν. 

Διακζςιμο ςυνάλλαγμα 
 
Θ Εταιρεία δεν κατζχει, αλλά και δεν ζχει απαίτθςθ ι υποχρζωςθ ςε ξζνο νόμιςμα 
 
Ακίνθτα εταιρείασ 
 
Θ Εταιρεία δεν ζχει ιδιόκτθτα ακίνθτα ςτθν κατοχι τθσ.  
 
Ζδρα και Τποκαταςτιματα εταιρείασ 
 
Θ ζδρα τθσ εταιρείασ από 05/01/2015 ωσ απόφαςθ του ΕΒΕΑ/υπθρεςία ΓΕΜΘ με αρ. πρωτ. 140409 είναι ςτον Διμο 
Ακθναίων και ςυγκεκριμζνα ςτουσ Αμπελοκιπουσ.  Στεγάηεται ςε 10,46 τμ ςε  γραφεία ςτον πζμπτο (5

ο
) όροφο κτθρίου 

επί τθσ οδοφ Ζςλιν 13 & Αμαλιάδοσ 20, ενϊ  ζχει και τα εξισ  υποκαταςτιματα και γραφεία :  
 
α) Τποκατάςτθμα Φιλελλινων 10 και Ξενοφϊντοσ 13 - Ακινα-  Θ Εταιρεία το 2014 και με θμερομθνία 14.04.2014 
υπζγραψε μιςκωτιριο με τθν τράπεηα Eurobank Ergasias. Θ μίςκωςθ αφορά χϊρο 111,84 τμ του 3ου ορόφου επί τθσ 
οδοφ Φιλελλινων 10 και Ξενοφϊντοσ 13 ςτθν Ακινα. Θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ είναι τριετισ αρχίηει τθν 15.01.2014 και 
τελειϊνει τθν 14.01.2017.  
 
β) Τποκατάςτθμα Λ υγγροφ 188 - Καλλικζα Αττικισ -  Θ Εταιρεία το 2014 και με θμερομθνία 14.04.2014 υπζγραψε 
μιςκωτιριο με τθν τράπεηα Eurobank Ergasias. Θ μίςκωςθ αφορά χϊρο ςυνολικά 427,53 τμ (209,25 τμ υπόγειο και 
218,28 τμ ιςόγειο) επί τθσ οδοφ Λ Συγγροφ 188 ςτθν Καλλικζα Αττικισ. Θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ είναι τριετισ αρχίηει τθν 
15.01.2014 και τελειϊνει τθν 14.01.2017.  
 
γ) Γραφείο Φιλελλινων 10 και Ξενοφϊντοσ 13 - Ακινα - Θ Εταιρεία το 2014 και με θμερομθνία 20.11.2014 υπζγραψε 
μιςκωτιριο με τθν τράπεηα Eurobank Ergasias. Θ μίςκωςθ αφορά χϊρο 18,93 τμ του 1ου ορόφου επί τθσ οδοφ 
Φιλελλινων 10 και Ξενοφϊντοσ 13 ςτθν Ακινα. Θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ είναι τριετισ αρχίηει τθν 20.11.2014 και 
τελειϊνει τθν 19.11.2017.  
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θμαντικά γεγονότα που ςυνζβθςαν από τθν λιξθ τθσ χριςθσ μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ 
 

Από τθν λιξθ τθσ χριςθσ του 2014 μζχρι και τθν δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ, ζχουν ςυμβεί τα :  
 

 Γνωςτοποίθςθ ςτθν υπθρεςία Γ.Ε.ΜΘ. τθσ νζασ διεφκυνςθσ τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ, θ οποία είναι ςτθν οδό Ζςλιν 13 
& Αμαλιάδοσ 20 ςτθν Ακινα ςτθν περιοχι των Αμπελοκιπων από 05/01/2015.  
 

 Γνωςτοποίθςθ ςτθν ΔOY ΦΑΕ Ακθνϊν των νζων λογιςτικϊν και φορολογικϊν υπθρεςιϊν των δφο υποκαταςτθμάτων 
τθσ εταιρείασ ςτο υποκατάςτθμα επί τθσ οδοφ Φιλελλινων 10 & Ξενοφϊντοσ 13 ςτθν Ακινα, και ςτο υποκατάςτθμα 
επί τθσ οδοφ Λ. Συγγροφ 188 ςτθν Καλλικζα. Στισ δραςτθριότθτεσ των δφο υποκαταςτθμάτων προςτζκθκαν και αυτζσ 
των  υπθρεςιϊν των οργανωμζνων γραφείων τιρθςθσ λογιςτικϊν βιβλίων, ςφνταξθσ φορολογικϊν δθλϊςεων, 
ςφνταξθσ και δθμοςίευςθσ Ιςολογιςμϊν, Καταςτατικϊν, τροποποιιςεων, ανακοινϊςεων, λογιςτικϊν αποτιμιςεων, 
απογραφϊν, βεβαιϊςεων, φορολογικϊν ςυμβουλϊν, και υπθρεςίεσ μιςκολογίου.  

 

 Συμβατικι και Λειτουργικι ζνταξθ ςτισ υπθρεςίεσ των Λογιςτικϊν και Φορολογικϊν υπθρεςιϊν, δφο ακόμθ 
κυγατρικϊν εταιρειϊν του ομίλου Eurobank, των εταιρειϊν Eurobank Ergasias Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ Α.Ε. και 
Eurobank Factors ΑΕΡΕΑ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των εταιρειϊν ςτισ οποίεσ παρζχει θ Εταιρεία τισ λογιςτικζσ και 
φορολογικζσ υπθρεςίεσ ανζρχεται πλζον ςτισ δζκα (10).  
 

 Θ Εταιρεία ζχει ιδιαίτερθ ςθμαντικι εξάρτθςθ από τθ Μθτρικι τθσ Εταιρεία (Eurobank Ergasias) όςον αφορά ςτθ 
δραςτθριότθτα τθσ , κακϊσ θ μθτρικι εταιρεία και οι λοιπζσ εταιρείεσ του Ομίλου είναι οι κφριοι πελάτεσ τθσ 
Εταιρείασ αντιπροςωπεφοντασ το 90% των πωλιςεων τθσ. Επίςθσ τα ταμειακά διακζςιμα τθσ είναι τοποκετθμζνα 
εξολοκλιρου ςε λογαριαςμοφσ που διατθρεί ςτθ μθτρικι εταιρεία. Επομζνωσ, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότθτεσ που 
αντιμετωπίηει θ Εταιρεία αφοροφν τθ δυνατότθτα τθσ μθτρικισ εταιρείασ να ςυνεχίςει απρόςκοπτα τθ 
δραςτθριότθτα τθσ. 
 

 Θ Διοίκθςθ, αξιολογϊντασ τισ αβεβαιότθτεσ αναφορικά με το μακροοικονομικό περιβάλλον και τθν εν εξελίξει 
αξιολόγθςθ τθσ βιωςιμότθτασ κεφαλαιακι κζςθσ των ελλθνικϊν τραπεηϊν, και αφοφ ζλαβε υπόψθ τθ δυνατότθτα 
κεφαλαιακισ ςτιριξθσ του ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ από τουσ επίςθμουσ φορείσ ζωσ και €25δισ κακϊσ και 
τθν αναμενόμενθ ςυνζχιςθ τθσ παροχισ ρευςτότθτασ που λαμβάνουν οι ελλθνικζσ τράπεηεσ από το Ευρωςφςτθμα, 
κρίνει ότι θ Eurobank Ergasias και ςυνεπϊσ θ Εταιρεία ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνεχίςει απρόςκοπτα τθν 
επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα.». 
 

Κφριοι Μζτοχοι, 
Μετά από τα παραπάνω ςασ παρακαλοφμε όπωσ εγκρίνετε τον ιςολογιςμό και τα  αποτελζςματα χριςεωσ 2014. 

 

 

Ακινα,  22/10/2015 

 

 

 

Θ Αντιπρόεδροσ  του Δ.Σ. και Διευκφνουςα Σφμβουλοσ  

Ευςτακία Ρρεςβεία 

 
 



BE BUSINESS EXCHANGES A.E.ΔΙΚΣΤΩΝ ΔΙΕΣΑΙΡΙΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
Οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθ χριςθ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014 

-8- 

 

 

 

 

 

 
Έκθεση Ελέγσος Ανεξάπτητος Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
 
 
 
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο  ηεο Εηαηξείαο BE Business Exchanges A.E. 
 
 
 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο BE Business Exchanges A.E, νη 
νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο  ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 2014, ηηο 
θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο 
πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη 
ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
Εςθύνη τηρ Διοίκησηρ για τιρ Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ 
πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε 
θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 
 
Εςθύνη τος Ελεγκτή 

Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε 
ηνλ έιεγρό καο.  Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ. Τα πξόηππα 
απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη 
δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. 
 
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά 
κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο 
βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο 
αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε 
δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ  θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, 
κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό 
ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο 
έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη 
κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο 
θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. 
 
Γνώμη 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε 
νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξείαο BE Business Exchanges A.E. θαηά ηελ 31ε 
Δεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ 
έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο 
απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε. 
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Έμυαση Θέματορ 

Εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 2.1 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, όπνπ γίλεηαη αλαθνξά 
ζηηο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη αβεβαηόηεηεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ Ειιάδα θαη ζηηο 
ελδερόκελεο επηπηώζεηο ηνπο ζηηο κειινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε θαη 
ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξείαο. Σηε γλώκε καο δελ δηαηππώλεηαη επηθύιαμε ζε ζρέζε κε ην 
ζέκα απηό. 
 

 

Αναυοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

1. Επαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Δηαρείξηζεο 
ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ 
νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920. 

 
 

                                                                                     H Οξθσηόο Ειεγθηήο Λνγηζηήο 
           Αζήλα,  23 Οθησβξίνπ 2015  

             
 
 
 
           
ΡραϊςγουωτερχαουσΚοφπερσ 
Ανϊνυμθ Ελεγκτικι Εταιρεία                   Μαρίνου Δζςποινα  
Λ. Κθφιςίασ 268, Χαλάνδρι                    ΑΜ ΣΟΕΛ 17681 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113 
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Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ 
θμείωςθ 31/12/2014 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ

Μθ κυκλοφοροφν ενεργθτικό

Ενςϊματα Ράγια 10 3.806,35 3.244,28

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 11 1.384.865,39 1.301.675,71

1.388.671,74 1.304.919,99

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό

Ρελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 12 1.251.391,30 386.599,56

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 13 1.021.468,43 1.293.498,93

2.272.859,73 1.680.098,49

φνολο ενεργθτικοφ 3.661.531,47 2.985.018,48

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 14 3.745.679,20 3.745.679,20

Υπερ το άρτιον 14 3.734.035,72 3.734.035,72

Αποτελζςματα εισ νζον (4.400.290,01) (4.682.458,06)

φνολο ιδίων κεφαλαίων 3.079.424,91 2.797.256,86

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 16 8.690,00 9.094,00

Δάνεια 15 1.063,68 1.793,28

9.753,68 10.887,28

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 17 570.630,88 120.565,39

Δάνεια 15 1.722,00 56.308,95

572.352,88 176.874,34

φνολο υποχρεϊςεων 582.106,56 187.761,62

φνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων 3.661.531,47 2.985.018,48  
 
 
 

    Ο  ΡΟΕΔΟΣ                                                                   Ο  ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ                                                                    Ο  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ                                                                    Ο   ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ   
                           ΤΟΥ Δ.Σ.                                                          & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                            & ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ                                                  ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΘΙΟΥ                
           
 
 

 
          
        Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ                                                                            Ε. ΡΕΣΒΕΙΑ                                                                                       Β. ΚΟΕΣ                                                                                            Α. ΣΟΥΣΘ  
  ΑΔΤ AH - 105785                                                          ΑΔΤ ΑΗ - 634836                                                                           Α.ΔΤ  ΑΒ - 325562                                                                        ΑΔΤ AI - 528335                                                                        

 
                   
                              
                                                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 14 ζωσ 36 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων.



BE BUSINESS EXCHANGES A.E.ΔΙΚΣΤΩΝ ΔΙΕΣΑΙΡΙΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
Οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθ χριςθ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014 

-11- 

 
Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ  

 
 

θμείωςθ 01/01 -31/12/2014 01/01 -31/12/2013

Ρωλιςεισ 5 2.232.225,77 817.513,87

Λοιπά 'Εςοδα 2.301,91 492,05

Αμοιβζσ και Ζξοδα Ρροςωπικοφ 6 (1.240.975,70) (140.310,79)

Λειτουργικά Ζξοδα 7 (426.281,21) (194.543,65)

Αποςβζςεισ πάγιων ςτοιχείων 10&11 (286.908,40) (245.026,32)

Λειτουργικά κζρδθ 280.362,37 238.125,16

Χρθματοοικονομικά ζξοδα-κακαρά 8 1.805,68 (732,33)

 Κζρδθ προ φόρων 282.168,05 237.392,83
Φόροσ ειςοδιματοσ 9 0,00 0,00

Κζρδθ Χριςθσ 282.168,05 237.392,83
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Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων 
          
 

Μετοχικό 

κεφάλαιο
Τπζρ το άρτιο

Αποτελζςματα 

εισ νζον

φνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Τπόλοιπο ςτισ  1 Ιανουαρίου 2013 3.745.679,20 3.734.035,72 (4.919.850,89) 2.559.864,03

Κακαρό κερδοσ /(ηθμιά) περιόδου 0,00 0,00 237.392,83 237.392,83

Αφξθςθ /(Μείωςθ)  Μετοχικοφ Κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00

Τπόλοιπο ςτισ  31 Δεκεμβρίου 2013 3.745.679,20 3.734.035,72 (4.682.458,06) 2.797.256,86

Τπόλοιπο ςτισ  1 Ιανουαρίου 2014 3.745.679,20 3.734.035,72 (4.682.458,06) 2.797.256,86

Κακαρό κερδοσ /(ηθμιά) περιόδου 0,00 0,00 282.168,05 282.168,05

Αφξθςθ /(Μείωςθ)  Μετοχικοφ Κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00

Τπόλοιπο ςτισ  31 Δεκεμβρίου 2014 3.745.679,20 3.734.035,72 (4.400.290,01) 3.079.424,91  
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Κατάςταςθ Σαμειακϊν Ροϊν 
 

θμείωςθ 01/01 -31/12/2014 01/01 -31/12/2013

Σαμειακζσ ροζσ ςε Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Ηθμίεσ / κζρδθ προ φόρων     282.168,05 237.392,83

Πλζον / μείον προςαρμογζσ για:

Αποςβζςεισ 10,11 286.908,40 245.026,32

Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 16 (404,00) 0,00

Ζςοδα από αχρθςιμοποίθτεσ προβλζψεισ 7 (6.102,57) 0,00

Ζςοδα τόκων 8 (3.083,51) (3.252,81)

Ρροβλζψεισ επιςφαλϊν πελατϊν 12 26.519,80 4.591,33

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα  8 1.277,83 3.985,14

Πλζον /μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμϊν κεφαλαίου 

κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ :

Aφξθςθ πελατϊν & λοιπϊν απαιτιςεων 12 (887.670,79) (95.373,52)

(Μείωςθ) / αφξθςθ προμθκευτϊν & λοιπϊν υποχρεϊςεων 17 452.528,15 (12.230,87)

Κακαρζσ Σαμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 152.141,36 380.138,43

Σαμειακζσ ροζσ από Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

Αγορά ενςϊματων πάγιων ςτοιχείων 10 (4.072,64) (561,00)

Αγορά άυλων πάγιων ςτοιχείων 11 (366.588,36) (274.169,78)

Τόκοι ειςπραχκζντεσ 8 3.083,51 3.252,81

Κακαρζσ Σαμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (367.577,49) (271.477,97)

Σαμειακζσ ροζσ ςε Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ

Εξοφλιςεισ δανείων / Αποπλθρωμι μακροχρόνιων δανείων 15 (55.316,55) (116.259,12)

Εξοφλιςεισ υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ και δάνεια 

(χρεολφςια, τόκοι) (1.277,83) (3.985,14)

Κακαρζσ Σαμειακζσ ροζσ ςε χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (56.594,38) (120.244,26)

Κακαρι μείωςθ ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα περίοδου (272.030,51) (11.583,80)

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου 1.293.498,94 1.305.082,74

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου 13 1.021.468,43 1.293.498,94  
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θμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

1. Γενικζσ Πλθροφορίεσ  

Θ Εταιρεία ιδρφκθκε τον Ιοφνιο του  2001. Θ Εταιρεία είναι Μζλοσ του Ομίλου τθσ Τράπεηασ Eurobank Ergasias ΑΕ και 
μθτρικι τθσ εταιρεία είναι θ Τράπεηα Eurobank Ergasias ΑΕ που κατζχει το 98.01% του Μετοχικοφ τθσ Κεφαλαίου, ενϊ το 
υπόλοιπο 1.99% ανικει ςε εταιρεία  από τον χϊρο των θλεκτρικϊν/θλεκτρονικϊν ειδϊν.  
 
Θ ζδρα τθσ Εταιρείασ είναι  Ζςλιν 13 & Αμαλιάδοσ 20 ΤΚ 115 23 ςτουσ Αμπελόκθπουσ ςτθν Ακινα.            
 
Σκοπόσ τθσ Εταιρείασ είναι θ δραςτθριοποίθςθ ςτο χϊρο του θλεκτρονικοφ εμπορίου και ζχει ωσ αντικείμενο τθν παροχι 
ςε ςυναλλαςςόμενεσ επιχειριςεισ υπθρεςιϊν ςχετικά με πάςθσ φφςεωσ εμπορικζσ και χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ 
μζςω ςυςτθμάτων. Μζςα ςτο 2007 επζκτεινε το ςκοπό τθσ με ςτόχο να μπορεί να παρζχει και άλλουσ είδουσ υπθρεςίεσ 
όπωσ ενδεικτικά, υπθρεςίεσ ςχετικζσ με ςυςτιματα πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν, υπθρεςίεσ ςφνδεςθσ και 
πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο, υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ εκκακάριςθσ ςυναλλαγϊν, υπθρεςίεσ ςε τρίτουσ με αντικείμενο τθ 
διαμεςολάβθςθ ςτθν προϊκθςθ των πωλιςεων προϊόντων και υπθρεςιϊν τουσ, τραπεηικϊν προϊόντων κακϊσ και τθν 
εξυπθρζτθςθ τθσ πελατείασ τουσ (customer service), προϊκθςθ ι/και εκτζλεςθ πωλιςεων από απόςταςθ (distance 
selling) υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ διαφιμιςθσ, παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και λοιπζσ ςυναφείσ υπθρεςίεσ. 
Επιπλζον μζςα ςτο 2013 επζκτεινε τον ςκοπό τθσ ςυμπεριλαμβάνοντασ λογιςτικζσ και φορολογικζσ υπθρεςίεσ. Ειδικά θ 
παροχι λογιςτικϊν και φορολογικϊν υπθρεςιϊν περιλαμβάνουν τισ υπθρεςίεσ όπωσ  (α) λογιςτικισ επαλικευςθσ, (β) 
ςφνταξθσ οικονομικϊν καταςτάςεων και φορολογικϊν δθλϊςεων, ςφνταξθσ  και δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν, 
καταςτατικϊν, τροποποιιςεων ανακοινϊςεων κλπ, (γ) τιρθςθσ λογιςτικϊν βιβλίων (δ) μιςκολογίου, (ε) λογιςτικϊν 
αποτιμιςεων, απογραφϊν, βεβαιϊςεων κλπ, (ςτ) διαχείριςθ ταμείου πελατϊν (η) προετοιμαςία και ςφνταξθ  
φορολογικϊν δθλϊςεων και ςχετικϊν εγγράφων και κάκε ςυναφι προσ τα ανωτζρω ι παρεπόμενθ υπθρεςία. 
 
Οι οικονομικζσ πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτα ςτοιχεία οικονομικισ πλθροφόρθςθσ, ζχουν εγκρικεί από τθν Διοίκθςθ 
τθσ Εταιρείασ ςτισ 22/10/2015 και τελοφν υπό τθν ζγκριςθ τθσ Ετιςιασ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων. 
 

2. φνοψθ  ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν 

 
Οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που εφαρμόςκθκαν κατά τθ ςφνταξθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων περιγράφονται 
παρακάτω. Αυτζσ οι αρχζσ ζχουν εφαρμοςκεί με ςυνζπεια για όλεσ τισ περιόδουσ που παρουςιάηονται, εκτόσ εάν 
αναφζρεται διαφορετικά. 
 

2.1. Πλαίςιο κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων 

 
 
Εκτιμιςεισ για τθ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρείασ 
 
Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ (going 
concern), θ οποία κρίκθκε ωσ κατάλλθλθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, αξιολογϊντασ τα ακόλουκα: 
 
Εξελίξεισ και αβεβαιότθτεσ αναφορικά με το μακροοικονομικό περιβάλλον 
 
Από το Μάιο του 2010, θ Ελλάδα ζχει εφαρμόςει ςθμαντικζσ διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ για τθν ανάκτθςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ και τθν προϊκθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ μζςω ενόσ προγράμματοσ που ςυμφωνικθκε με τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ), τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (ΕΚΤ) και το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο (ΔΝΤ) (οι «Θεςμοί»). 
Αυτό οδιγθςε ςε πρωτογενζσ δθμοςιονομικό πλεόναςμα ςτο 2013 και το 2014, αλλά και ςε μεταρρυκμιςτικι κόπωςθ και 
κοινωνικι αναταραχι. Μετά τισ βουλευτικζσ εκλογζσ τθσ 25 Ιανουαρίου 2015, θ νζα κυβζρνθςθ διαπραγματεφτθκε τθν 
τετράμθνθ παράταςθ τθσ Κφριασ Σφμβαςθσ Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ (Master Financial Assistance Facility 
Agreement – MFFA), ςκοπόσ τθσ οποίασ ιταν θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, βάςει των αρχικϊν όρων τθσ 
ςυμφωνίασ και τθσ καλφτερθσ χριςθσ τθσ παραςχεκείςασ ευελιξίασ, με τθ ςυνεργαςία των Ελλθνικϊν αρχϊν με τουσ 
Θεςμοφσ. 
 
Θ αξιολόγθςθ του δεφτερου προγράμματοσ διάςωςθσ τθσ Ελλάδασ από τουσ Θεςμοφσ δεν ολοκλθρϊκθκε εντόσ τθσ 
τετράμθνθσ παράταςθσ με αποτζλεςμα τθ μθ ζγκαιρθ πλθρωμι των λθξιπρόκεςμων δανειακϊν υποχρεϊςεων προσ το 
ΔΝΤ, τθ διακοπι παροχισ ρευςτότθτασ από τθν ΕΚΤ προσ το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα και τθν επιβολι διαφόρων 
περιοριςμϊν ςτθ διακίνθςθ κεφαλαίων. 
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Βάςει τθσ υπ’ αρικμόν 65/28.06.2015 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΡΝΡ), θ χρονικι περίοδοσ από 28 Ιουνίου 
2015 ζωσ και 6 Ιοφλιου 2015 κθρφχκθκε τραπεηικι αργία. Ωσ αποτζλεςμα των προαναφερκζντων περιοριςμϊν, οι 
κατακζςεισ που διατθρεί θ Εταιρεία ςε ελλθνικά πιςτωτικά ιδρφματα υπόκεινται ςτουσ περιοριςμοφσ ανάλθψθσ 
μετρθτϊν και μεταφοράσ κεφαλαίων κίνθςθσ, όπωσ αυτοί κεςπίςτθκαν με τθν ΡΝΡ 65/28.06.2015 και εφαρμόηονται 
βάςει των ςχετικϊν υπουργικϊν αποφάςεων. 
 
Για τθν αντιμετϊπιςθ των οικονομικϊν ςυνκθκϊν, τθν εξαςφάλιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ χϊρασ και τθν εξομάλυνςθ 
των παραπάνω δυςλειτουργιϊν, θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ ςτισ 8 Ιουλίου υπζβαλε αίτθμα τριετοφσ χρθματοδότθςθσ ςτον 
Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Στακερότθτασ (ΕΜΣ). Στισ 12 Ιουλίου 2015 το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
εξζδωςε ςχετικι ανακοίνωςθ ςφμφωνα με τθν οποία θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ κα ζπρεπε να κεςμοκετιςει ςειρά μζτρων 
ωσ προαπαιτοφμενα για τθν ζναρξθ των διαπραγματεφςεων με ςτόχο τθν κατάρτιςθ ενόσ νζου προγράμματοσ 
οικονομικισ βοικειασ ςτο πλαίςιο του EΜΣ. Το Ελλθνικό Κοινοβοφλιο ςτισ 15 και 23 Ιουλίου 2015 ενζκρινε μζροσ από τα 
προαπαιτοφμενα που είχαν τεκεί από το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο. Στισ 13 Αυγοφςτου 2015, το Ελλθνικό Κοινοβοφλιο 
υπερψιφιςε το «Σχζδιο Σφμβαςθσ Οικονομικισ Ενίςχυςθσ από τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Στακερότθτασ και ρυκμίςεισ 
για τθν υλοποίθςθ τθσ Συμφωνίασ Χρθματοδότθςθσ», ενϊ ςτισ 19 Αυγοφςτου 2015 το νζο πακζτο οικονομικισ ςτιριξθσ 
ςυνολικοφ φψουσ ζωσ €86 δισ, το οποίο περιλαμβάνει και ποςό ζωσ €25δισ προοριηόμενο για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ 
ι/και εξυγίανςθ των τραπεηϊν, εγκρίκθκε και από τον ΕΜΣ. Στο πλαίςιο τθσ ςυμφωνίασ αυτισ, το Eurogroup προζβθ ςτισ 
14 Αυγοφςτου 2015 ςε ςχετικι διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται, μεταξφ άλλων, ότι θ ανακεφαλαιοποίθςθ ι εξυγίανςθ 
των τραπεηϊν δεν κα πραγματοποιθκεί μζςω αναδιάρκρωςθσ των κατακζςεων πελατϊν (bail-in). Στισ 20 Αυγοφςτου 
2015, ο ΕΜΣ ενζκρινε τθν πρϊτθ δόςθ οικονομικισ βοικειασ προσ τθν Ελλάδα φψουσ €26 δισ εκ των οποίων €13 δισ 
εκταμιεφκθκαν άμεςα για τθν κάλυψθ των προχπολογιςκζντων οικονομικϊν και δανειακϊν υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ. 
 
Θ διαδικαςία και το πλαίςιο ανακεφαλαιοποίθςθσ ι/και εξυγίανςθσ των τραπεηϊν κα εξαρτθκεί, μεταξφ άλλων, και από 
τα ςυμπεράςματα τθσ υπό εξζλιξθ αξιολόγθςθσ που πραγματοποιεί θ ΕΚΤ (AQR και stress tests) αναφορικά με τθ 
βιωςιμότθτα και το φψοσ των κεφαλαιακϊν αναγκϊν των ελλθνικϊν τραπεηϊν, τα οποία αναμζνονται προσ τα τζλθ 
Οκτωβρίου. 
 
Θζςθ Εταιρείασ 
 
Θ Εταιρεία ζχει ιδιαίτερθ ςθμαντικι εξάρτθςθ από τθ Μθτρικι τθσ Εταιρεία (Eurobank Ergasias) όςον αφορά ςτθ 
δραςτθριότθτα τθσ , κακϊσ θ μθτρικι εταιρεία και οι λοιπζσ εταιρείεσ του Ομίλου είναι οι κφριοι πελάτεσ τθσ Εταιρείασ 
αντιπροςωπεφοντασ το 90% των πωλιςεων τθσ. Επίςθσ τα ταμειακά διακζςιμα τθσ είναι τοποκετθμζνα εξολοκλιρου ςε 
λογαριαςμοφσ που διατθρεί ςτθ μθτρικι εταιρεία. Επομζνωσ, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότθτεσ που αντιμετωπίηει θ 
Εταιρεία αφοροφν τθ δυνατότθτα τθσ μθτρικισ εταιρείασ να ςυνεχίςει απρόςκοπτα τθ δραςτθριότθτα τθσ. 
 
Θ Διοίκθςθ, αξιολογϊντασ τισ παραπάνω αβεβαιότθτεσ αναφορικά με το μακροοικονομικό περιβάλλον και τθν εν εξελίξει 
αξιολόγθςθ τθσ βιωςιμότθτασ κεφαλαιακι κζςθσ των ελλθνικϊν τραπεηϊν, και αφοφ ζλαβε υπόψθ τθ δυνατότθτα 
κεφαλαιακισ ςτιριξθσ του ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ από τουσ επίςθμουσ φορείσ ζωσ και €25δισ κακϊσ και τθν 
αναμενόμενθ ςυνζχιςθ τθσ παροχισ ρευςτότθτασ που λαμβάνουν οι ελλθνικζσ τράπεηεσ από το Ευρωςφςτθμα, κρίνει ότι 
θ Eurobank Ergasias και ςυνεπϊσ θ Εταιρεία ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνεχίςει απρόςκοπτα τθν επιχειρθματικι τθσ 
δραςτθριότθτα. 

2.2. Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ 

 
Νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ 
 
Συγκεκριμζνα νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ χριςθσ ι μεταγενζςτερα. Θ εκτίμθςθ τθσ Εταιρείασ 
ςχετικά με τθν επίδραςθ από τθν εφαρμογι αυτϊν των νζων προτφπων, τροποποιιςεων και διερμθνειϊν παρατίκεται 
παρακάτω. 
Τα ακόλουκα νζα πρότυπα και τροποποιιςεισ ςε υπάρχοντα πρότυπα, όπωσ εκδόκθκαν από το Συμβοφλιο Διεκνϊν 
Λογιςτικϊν Ρροτφπων (ΣΔΛΡ) και υιοκετικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ), είναι ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 
2014: 

- ΔΛΠ 27, Σροποποίθςθ  -  Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. 
Θ τροποποίθςθ εκδόκθκε ταυτόχρονα με το ΔΡΧΑ 10 «Ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ» και ςε ςυνδυαςμό τα δφο 
πρότυπα αντικακιςτοφν το ΔΛΡ 27 «Ενοποιθμζνεσ και ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ». Θ τροποποίθςθ κακορίηει τον 
λογιςτικό χειριςμό και τισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ για ςυμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ 
επιχειριςεισ όταν μια οικονομικι οντότθτα ετοιμάηει ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ 
δεν είχε επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

- ΔΛΠ 28, Σροποποίθςθ - Επενδφςεισ ςε υγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ. 
Θ τροποποίθςθ αντικακιςτά το ΔΛΡ 28 «Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ». Σκοπόσ τθσ τροποποίθςθσ είναι να 
κακορίςει το λογιςτικό χειριςμό των επενδφςεων ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και να παρακζςει τισ απαιτιςεισ για τθν 
εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ κακαρισ κζςθσ κατά τθ λογιςτικι των επενδφςεων ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και 
κοινοπραξίεσ, κατόπιν εκδόςεωσ του ΔΡΧΑ 11. Απαλλαγι από τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ κακαρισ κζςθσ παρζχεται 
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όταν μία επζνδυςθ ςε ςυγγενι επιχείρθςθ ι κοινοπραξία κατζχεται από οικονομικι οντότθτα, ι κατζχεται εμμζςωσ μζςω 
οικονομικισ οντότθτασ, θ οποία είναι οργανιςμόσ διαχείριςθσ επενδυτικϊν κεφαλαίων (venture capital organization), 
αμοιβαίο κεφαλαίο (mutual fund), εταιρία επενδφςεων χαρτοφυλακίου (unit trust) ι παρόμοια οικονομικι οντότθτα 
ςυμπεριλαμβανομζνων των αςφαλιςτικϊν κεφαλαίων που ςυνδζονται με επενδφςεισ (investment linked insurance 
funds). Σε αυτι τθν περίπτωςθ, οι επενδφςεισ ςε αυτζσ τισ ςυγγενείσ επιχειριςεισ και τισ κοινοπραξίεσ δφναται να 
αποτιμθκοφν ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων. Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν είχε επίπτωςθ ςτισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ.  

- ΔΛΠ 32, Σροποποίθςθ - υμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων. 
Θ τροποποίθςθ παρζχει διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τον ςυμψθφιςμό χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν 
ςτοιχείων και υποχρεϊςεων. Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν είχε επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 
Εταιρείασ. 

- ΔΛΠ 36, Σροποποίθςθ - Γνωςτοποιιςεισ ανακτιςιμθσ αξίασ μθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων.Θ 
τροποποίθςθ περιορίηει τθν απαίτθςθ για τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι 
μίασ μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν μόνο για τισ περιόδουσ κατά τισ οποίεσ ζχει αναγνωριςτεί ι αντιλογιςτεί 
μια ηθμιά απομείωςθσ. 

Επίςθσ περιλαμβάνει λεπτομερείσ απαιτιςεισ για γνωςτοποιιςεισ όταν θ ανακτιςιμθ αξία ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου 
ι μίασ μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν προςδιορίηεται με βάςθ τθν εφλογθ αξία μείον ζξοδα πϊλθςθσ και ηθμιά 
απομείωςθσ ζχει αναγνωριςτεί ι ζχει αντιλογιςτεί κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου. Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν 
είχε επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

- ΔΛΠ 39, Σροποποίθςθ - Χρθματοοικονομικά Μζςα:  Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ 
Θ τροποποίθςθ αυτι παρζχει απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ διακοπισ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ όταν, ωσ 
αποτζλεςμα νόμων ι κανονιςμϊν, ζνα παράγωγο το οποίο ζχει οριςτεί ωσ μζςο αντιςτάκμιςθσ, ανανεϊνεται νομικά 
(novated) προκειμζνου να εκκακαριςτεί από ζναν κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο, εφόςον πλθροφνται ςυγκεκριμζνα 
κριτιρια. Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν είχε επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

- ΔΠΧΑ 10, Ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 
Το ΔΡΧΑ 10 αντικακιςτά το μζροσ του ΔΛΡ 27 «Ενοποιθμζνεσ και ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ» που αφορά τισ 
ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και το ΜΕΔ 12 «Ενοποίθςθ - Οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικοφ ςκοποφ». Σφμφωνα 
με το ΔΡΧΑ 10, κεςπίηεται ζνασ νζοσ οριςμόσ του ελζγχου, ο οποίοσ παρζχει μια ενιαία βάςθ ενοποίθςθσ για όλεσ τισ 
οικονομικζσ οντότθτεσ. Θ βάςθ αυτι ςτθρίηεται ςτθν ζννοια τθσ εξουςίασ πάνω ςε μια οικονομικι οντότθτα, ςτθ 
μεταβλθτότθτα των αποδόςεων λόγω τθσ ςυμμετοχισ ςτθν οικονομικι οντότθτα και τθ ςφνδεςθ αυτϊν, αντικακιςτϊντασ 
ζτςι τθν ζμφαςθ ςτο νομικό ζλεγχο ι τθν ζκκεςθ ςτουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ, ανάλογα με τθ φφςθ τθσ οικονομικισ 
οντότθτασ. Θ υιοκζτθςθ του ΔΡΧΑ10 δεν είχε επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

- ΔΠΧΑ 11,  Από κοινοφ ςυμφωνίεσ. 
Το ΔΡΧΑ 11 αντικακιςτά το ΔΛΡ 31 «Συμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ» και το ΜΕΔ 13 «Από κοινοφ ελεγχόμενεσ οικονομικζσ 
οντότθτεσ - Μθ χρθματικζσ ςυνειςφορζσ από «κοινοπρακτοφντεσ» και κζτει τισ αρχζσ για τθν κατάρτιςθ 
χρθματοοικονομικϊν αναφορϊν από οικονομικζσ οντότθτεσ που ςυμμετζχουν ςε επιχειρθματικά ςχιματα τα οποία 
ελζγχονται από κοινοφ. 
Σφμφωνα με το ΔΡΧΑ 11, υπάρχουν μόνο δφο τφποι από κοινοφ ςυμφωνιϊν, οι από κοινοφ δραςτθριότθτεσ και οι 
κοινοπραξίεσ, θ ταξινόμθςθ των οποίων βαςίηεται ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυμμετεχόντων όπωσ 
προκφπτουν από το επιχειρθματικό ςχιμα, παρά ςτθ νομικι του μορφι.  
Θ ενοποίθςθ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ είναι πλζον υποχρεωτικι για τισ κοινοπραξίεσ. Θ εναλλακτικι τθσ 
αναλογικισ μεκόδου ενοποίθςθσ των κοινοπραξιϊν, δεν επιτρζπεται πλζον. Οι ςυμμετζχοντεσ που μοιράηονται τον 
ζλεγχο ςε από κοινοφ δραςτθριότθτεσ αναγνωρίηουν ςτισ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ τα επιμζρουσ ςτοιχεία 
ενεργθτικοφ, υποχρεϊςεων και τισ ςυναλλαγζσ που τουσ ανικουν ι που τουσ αναλογοφν από τθν από κοινοφ 
δραςτθριότθτα. 
Θ υιοκζτθςθ του ΔΡΧΑ 11 δεν είχε επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

- ΔΠΧΑ 12, Γνωςτοποίθςθ ςυμμετοχισ ςε άλλεσ οικονομικζσ οντότθτεσ. 
Το ΔΡΧΑ 12 κακορίηει τισ γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται ςτισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ προκειμζνου οι χριςτεσ 
των οικονομικϊν καταςτάςεων να μποροφν να αξιολογιςουν τθν φφςθ των κινδφνων που ςυνδζονται με τθ ςυμμετοχι 
τθσ αναφζρουςασ οικονομικισ οντότθτασ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ επιχειριςεισ, από κοινοφ ςυμφωνίεσ και μθ 
ενοποιοφμενεσ δομθμζνεσ οικονομικζσ οντότθτεσ.  Το Ρρότυπο δεν ζχει εφαρμογι ςτισ ατομικζσ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται το ΔΛΡ 27 «Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ», εκτόσ όταν μία εταιρεία, θ οποία 
ςυντάςςει μόνο ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ζχει ςυμμετοχζσ ςε μθ ενοποιοφμενεσ δομθμζνεσ οικονομικζσ 
οντότθτεσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ εταιρεία κα πρζπει να ςυμπεριλάβει τισ γνωςτοποιιςεισ του ΔΡΧΑ 12 αναφορικά με 
τισ μθ ενοποιοφμενεσ δομθμζνεσ οικονομικζσ οντότθτεσ ςε αυτζσ τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ.  
Θ εφαρμογι του ΔΡΧΑ 12 δεν είχε επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 
 
ΔΠΧΑ 10, 11 και 12, Σροποποιιςεισ- Ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, από κοινοφ ςυμφωνίεσ  και γνωςτοποίθςθ 
ςυμμετοχισ ςε άλλεσ οικονομικζσ οντότθτεσ : Οδθγίεσ μετάβαςθσ. 
Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τισ οδθγίεσ μετάβαςθσ ςτο ΔΡΧΑ 10 και παρζχουν επιπρόςκετεσ απαλλαγζσ κατά τθ 
μετάβαςθ ςτα ΔΡΧΑ 10,11 και 12, κακϊσ απαιτοφν θ προςαρμοςμζνθ ςυγκριτικι πλθροφόρθςθ να παρζχεται μόνο για 
τθν προθγοφμενθ περίοδο ςφγκριςθσ. Επιπλζον, για τισ γνωςτοποιιςεισ ςχετικά με τισ μθ ενοποιοφμενεσ δομθμζνεσ 
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οικονομικζσ οντότθτεσ, θ απαίτθςθ παρουςίαςθσ ςυγκριτικισ πλθροφόρθςθσ για περιόδουσ πριν τθν πρϊτθ εφαρμογι 
του ΔΡΧΑ 12 αφαιρείται. 
Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν είχε επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

- ΔΠΧΑ 10, 12 και ΔΛΠ 27 Σροποποιιςεισ - Εταιρίεσ Επενδφςεων. 
Οι τροποποιιςεισ απαιτοφν οι «εταιρίεσ επενδφςεων», όπωσ ορίηονται παρακάτω, να λογιςτικοποιοφν τισ επενδφςεισ ςε 
ελεγχόμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ, κακϊσ και τισ επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ, ςε εφλογθ αξία 
μζςω των αποτελεςμάτων. Μόνθ εξαίρεςθ κα αποτελοφν οι κυγατρικζσ που κεωροφνται ωσ προζκταςθ των επενδυτικϊν 
δραςτθριοτιτων τθσ εταιρίασ επενδφςεων. Σφμφωνα με τισ τροποποιιςεισ, μια «εταιρία επενδφςεων» είναι μια 
οικονομικι οντότθτα που: 

(α)  λαμβάνει κεφάλαια από ζναν ι περιςςότερουσ επενδυτζσ με ςκοπό να προςφζρει ςε αυτοφσ τουσ επενδυτζσ 
υπθρεςίεσ διαχείριςθσ επενδφςεων, 

(β)  δεςμεφεται ςτουσ επενδυτζσ τθσ ότι επιχειρθματικόσ τθσ ςκοπόσ είναι θ επζνδυςθ κεφαλαίων αποκλειςτικά για 
αποδόςεισ που κα προζρχονται από υπεραξία κεφαλαίου, ζςοδα από επενδφςεισ ι και τα δφο, και 

(γ)  επιμετρά και αξιολογεί τθν απόδοςθ ουςιαςτικά όλων των επενδφςεϊν τθσ βάςει τθσ εφλογθσ αξίασ. 
Οι τροποποιιςεισ επίςθσ κακορίηουν τισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ για τισ εταιρίεσ επενδφςεων. 
Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν είχε επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 
 
Νζα πρότυπα και διερμθνείεσ που δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Εταιρεία.  
Ζνα πλικοσ νζων προτφπων, τροποποιιςεων και διερμθνειϊν ςε υπάρχοντα πρότυπα κα τεκοφν ςε ιςχφ μετά το 2014, 
δεδομζνου ότι δεν ζχουν ακόμθ υιοκετθκεί για χριςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι θ Εταιρεία δεν τα ζχει υιοκετιςει 
νωρίτερα από τθν θμερομθνία υποχρεωτικισ εφαρμογισ τουσ. Αυτά που ενδζχεται να είναι ςχετικά με τθν Εταιρεία 
ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

- ΔΛΠ 1, Σροποποίθςθ - Γνωςτοποιιςεισ (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2016, δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν ΕΕ). 
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τισ οδθγίεσ του ΔΛΡ 1 ςχετικά με τισ ζννοιεσ τθσ ςθμαντικότθτασ και τθσ ςυγκζντρωςθσ, τθν 
παρουςίαςθ των μερικϊν ακροιςμάτων, τθν δομι των οικονομικϊν καταςτάςεων και τισ γνωςτοποιιςεισ των λογιςτικϊν 
πολιτικϊν.  
Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν αναμζνεται να ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

- ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38, Σροποποιιςεισ- Διευκρίνιςθ των Επιτρεπτϊν Μεκόδων Απόςβεςθσ (ςε ιςχφ από τθν 1 
Ιανουαρίου 2016, δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν ΕΕ). 

Αυτι θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ χριςθ μεκόδων βαςιςμζνων ςτα ζςοδα δεν είναι κατάλλθλεσ για τον υπολογιςμό 
των αποςβζςεων ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και επίςθσ διευκρινίηει πωσ τα ζςοδα δεν κεωροφνται κατάλλθλθ βάςθ 
επιμζτρθςθσ τθσ ανάλωςθσ των οικονομικϊν οφελϊν που ενςωματϊνονται ςε ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο.  
Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν αναμζνεται να ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

- ΔΛΠ 19, Σροποποίθςθ - Παροχζσ ςε Εργαηομζνουσ (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2016). 
Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ειςφορζσ των εργαηομζνων ι τρίτων μερϊν ςτα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν 
και απλοποιοφν τθν λογιςτικοποίθςθ των ειςφορϊν όταν είναι ανεξάρτθτεσ του αρικμοφ των ετϊν που παρζχεται θ 
εργαςία, για παράδειγμα, ειςφορζσ εργαηομζνων που υπολογίηονται βάςθ ενόσ ςτακεροφ ποςοςτοφ του μιςκοφ. Θ 
τροποποίθςθ επιτρζπει τισ ειςφορζσ αυτζσ να αφαιροφνται από το ςχετικό ζξοδο, ςτθν χριςθ που θ ςχετικι υπθρεςία 
παρζχεται από τον εργαηόμενο, αντί τθσ κατανομισ του ςτισ περιόδουσ υπθρεςίασ του υπαλλιλου.  
Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν αναμζνεται να ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

- ΔΛΠ 27, Σροποποίθςθ - Ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2016, δεν ζχει 
υιοκετθκεί από τθν ΕΕ.) 

Αυτι θ τροποποίθςθ επιτρζπει ςτισ οικονομικζσ οντότθτεσ να χρθςιμοποιοφν τθν μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ 
προκειμζνου να λογιςτικοποιιςουν τισ επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ ςτισ ατομικζσ τουσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ και επίςθσ αποςαφθνίηει τον οριςμό των ατομικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων. Συγκεκριμζνα, 
ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι εκείνεσ που καταρτίηονται ςυμπλθρωματικά των ενοποιθμζνων οικονομικϊν 
καταςτάςεων ι ςυμπλθρωματικά των οικονομικϊν καταςτάςεων ενόσ επενδυτι που δεν ζχει επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ 
αλλά ζχει επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ ι κοινοπραξίεσ, οι οποίεσ επενδφςεισ απαιτείται, βάςει του ΔΛΡ 28 Επενδφςεισ ςε 
Συγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ, να λογιςτικοποιοφνται με τθν μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ.  
Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν αναμζνεται να ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

- ΔΠΧΑ 9, Χρθματοοικονομικά μζςα (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2018, δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν ΕΕ). 
Τον Ιοφλιο του 2014, το Συμβοφλιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (IASB) εξζδωςε ςτθν τελικι του μορφι το πρότυπο 
ΔΡΧΑ 9 το οποίο αντικακιςτά το ΔΛΡ 39 «Χρθματοοικονομικά Μζςα». Το ΔΡΧΑ 9 κακορίηει τισ ανακεωρθμζνεσ 
απαιτιςεισ αναφορικά με τθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ, αναφζρεται 
ςτθν αναγνϊριςθ τθσ μεταβολισ τθσ εφλογθσ  αξίασ του ιδίου χρζουσ που αποτιμάται ςτθν εφλογθ αξία μζςω 
αποτελεςμάτων, αντικακιςτά το υφιςτάμενο μοντζλο το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν απομείωςθ των 
χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ βάςει των πραγματοποιθκζντων ηθμιϊν με ζνα μοντζλο που βαςίηεται ςτισ 
αναμενόμενεσ ηθμιζσ από πιςτωτικό κίνδυνο και, τζλοσ, ενςωματϊνει αλλαγζσ ςε ό,τι αφορά τθν λογιςτικι 
αντιςτάκμιςθσ κίνδυνων. 
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Το Συμβοφλιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (IASB) ςε προθγοφμενεσ εκδόςεισ του ΔΡΧΑ 9 ειςιγαγε νζεσ απαιτιςεισ 
ταξινόμθςθσ και επιμζτρθςθσ (το 2009 και 2010) κακϊσ και ζνα νζο λογιςτικό μοντζλο αντιςτάκμιςθσ κίνδυνων (το 2013). 
Θ ζκδοςθ του Ιουλίου του 2014 αποτελεί τθν τελικι μορφι του προτφπου, αντικακιςτά τθν προθγοφμενεσ εκδόςεισ του 
και ςθματοδοτεί τθν ολοκλιρωςθ του ζργου του Συμβουλίου Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων  για τθν αντικατάςταςθ του 
ΔΛΡ 39 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ».  

Ταξινόμηςη και Επιμζτρηςη 
Το ΔΡΧΑ 9 υιοκετεί μια ενιαία προςζγγιςθ για τθν ταξινόμθςθ όλων των κατθγοριϊν των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 
του ενεργθτικοφ, ςφμφωνα με τθν οποία θ ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ τουσ βαςίηεται ςτο επιχειρθςιακό μοντζλο το 
οποίο χρθςιμοποιεί θ εταιρεία για τθν διαχείριςθ των ςτοιχείων αυτϊν και ςτα χαρακτθριςτικά των ςυμβατικϊν 
ταμειακϊν ροϊν των εν λόγω χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων. Το επιχειρθςιακό μοντζλο αναφζρεται ςτον τρόπο με τον 
οποίο θ επιχείρθςθ διαχειρίηεται τα  χρθματοοικονομικά  ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τθσ με ςκοπό τθν δθμιουργία 
ταμειακϊν ροϊν δια μζςου τθσ ςυλλογισ ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν ι τθσ πϊλθςθσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ ι και τον 
ςυνδυαςμό αυτϊν. Κατόπιν αξιολόγθςθσ, κάκε χρθματοοικονομικό ςτοιχείο του ενεργθτικοφ ταξινομείται ςε μια από τισ 
τρεισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: ςε εκείνθ ςτθν οποία θ επιμζτρθςθ γίνεται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ, ςε εκείνθ ςτθν οποία θ 
αποτίμθςθ γίνεται ςτθν εφλογθ άξια μζςω αποτελεςμάτων και ςε εκείνθ ςτθν οποία θ αποτίμθςθ γίνεται ςτθν εφλογθ 
αξία μζςω των λοιπϊν αποτελεςμάτων τα οποία καταχωροφνται απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ. 
Σε ό,τι αφορά ςτισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ, ο χειριςμόσ που ακολουκείται ςτο ΔΛΡ 39 μεταφζρεται ςτο ΔΡΧΑ 
9, ουςιαςτικά αμετάβλθτοσ. Ωςτόςο, ςφμφωνα με τισ νζεσ απαιτιςεισ του  ΔΡΧΑ 9, μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των 
χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων και αποδίδονται ςτον 
πιςτωτικό κίνδυνο του εκδότθ (‘own credit risk’) κα πρζπει να καταχωροφνται ςτα λοιπά αποτελζςματα χριςθσ 
απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ κι όχι ςτα αποτελζςματα υπό τον όρο ότι αυτό δεν κα είχε ωσ αποτζλεςμα μία 
ανακολουκία ςτθν επιμζτρθςθ ι τθν αναγνϊριςθ («λογιςτικι αςυμμετρία»).   
 
Απομείωςη των Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικοφ 
 
Σφμφωνα με το ΔΡΧΑ 9, το ίδιο μοντζλο απομείωςθσ εφαρμόηεται ςε όλα τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ τα 
οποία υπόκεινται ςε λογιςτικι απογείωςθ. 
Το νζο μοντζλο απομείωςθσ εςτιάηει ςτισ μελλοντικζσ ηθμιζσ και απαιτεί τθν αναγνϊριςθ των αναμενόμενων ηθμιϊν από 
πιςτωτικό κίνδυνο, ςε αντιδιαςτολι με το ΔΛΡ 39, το οποίο απαιτοφςε τθν αναγνϊριςθ ηθμιϊν από πιςτωτικό κίνδυνο 
μόνον μετά τθν επζλευςθ ενόσ ηθμιογόνου γεγονότοσ. Το ΔΡΧΑ 9 περιλαμβάνει μία προςζγγιςθ «τριϊν ςταδίων» θ οποία 
βαςίηεται ςτθν μεταβολι τθσ πιςτωτικισ ποιότθτασ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ από τθν αρχικι τουσ 
αναγνϊριςθ. Ωσ εκ τοφτου, κατά τθν αρχικι εφαρμογι του ΔΡΧΑ 9, για τα μθ απομειωμζνα περιουςιακά ςτοιχεία για τα 
οποία δεν ζχει παρατθρθκεί ςθμαντικι αφξθςθ του πιςτωτικοφ τουσ κινδφνου από τθν αρχικι τουσ αναγνϊριςθ, οι 
ςχετικζσ ηθμίεσ από πιςτωτικό κίνδυνο  κα αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα βάςει αυτϊν που αναμζνονται ςε χρονικό 
ορίηοντα 12-μθνου (’12-month expected credit losses’). Αν, ωςτόςο, ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ των χρθματοοικονομικϊν 
ςτοιχείων ενεργθτικοφ ζχει αυξθκεί ςθμαντικά ςε ςχζςθ με αυτόν κατά τθν αρχικι τουσ αναγνϊριςθ , τότε απαιτείται ο 
ςχθματιςμόσ πρόβλεψθσ για αναμενόμενεσ ηθμιζσ από πιςτωτικό κίνδυνο για τθν εναπομζνουςα διάρκεια τουσ (‘lifetime 
expected losses’).     
 
Για χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ τα οποία, κατά τθν αρχικι τουσ αναγνϊριςθ, είναι απομειωμζνα απαιτείται 
ο ςχθματιςμόσ πρόβλεψθσ για αναμενόμενεσ ηθμιζσ από πιςτωτικό κίνδυνο για τθν εναπομζνουςα διάρκεια τουσ 
(‘lifetime expected losses’). 
 
Για τθν επιμζτρθςθ των αναμενόμενων ηθμιϊν από πιςτωτικό κίνδυνο, πλθροφορίεσ για παρελκοντικά γεγονότα,  
τρζχουςεσ ςυνκικεσ  και προβλζψεισ ςχετικά με τισ μελλοντικζσ ςυνκικεσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ. 
 
Λογιςτική Αντιςτάθμιςησ 
 
Το ΔΡΧΑ 9 ειςάγει ζνα ανακεωρθμζνο μοντζλο λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ, το οποίο ςτοχεφει να ευκυγραμμίςει τθν 
λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ με τισ δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ κινδφνων από τθν διοίκθςθ ζτςι ϊςτε αυτζσ να 
αντικατοπτρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ οικονομικισ οντότθτασ. Σφμφωνα με το νζο μοντζλο, εφαρμόηονται 
νζεσ απαιτιςεισ ςχετικά με τθν  αποτελεςματικότθτα τθσ αντιςτάκμιςθσ, θ διακοπι τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ είναι 
επιτρεπτι μόνο υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ και διευρφνεται, ςε ςχζςθ με το ΔΛΡ 39, ο αρικμόσ των ςτοιχείων που 
μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε μια ςχζςθ αντιςτάκμιςθσ είτε ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ είτε ωσ αντιςτακμιηόμενα ςτοιχεία. 
Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν κα ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

- ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28, Σροποποιιςεισ - Εταιρείεσ επενδφςεων: Εφαρμογι τθσ απαλλαγισ από τθν 
υποχρζωςθ ενοποίθςθσ (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2016, δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν ΕΕ). 

Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τθν εφαρμογι τθσ απαλλαγισ των εταιρειϊν επενδφςεων και των κυγατρικϊν τουσ από 
τθν υποχρζωςθ ενοποίθςθσ.  
Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν κα ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

- ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28, Σροποποιιςεισ - Πϊλθςθ ι ειςφορά περιουςιακϊν ςτοιχείων μεταξφ ενόσ επενδυτι και μιασ 
ςυγγενοφσ εταιρείασ ι κοινοπραξίασ (θ θμερομθνία ιςχφοσ κα ανακοινωκεί από το υμβοφλιο Διεκνϊν 
Λογιςτικϊν Προτφπων, δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν ΕΕ). 
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Οι τροποποιιςεισ διευκετοφν μία αςυνζπεια μεταξφ των διατάξεων του ΔΡΧΑ 10 και του ΔΛΡ 28 ςχετικά με τθν πϊλθςθ 
ι ειςφορά των περιουςιακϊν ςτοιχείων μεταξφ ενόσ επενδυτι και μιασ ςυγγενοφσ εταιρείασ ι κοινοπραξίασ. Θ κφρια 
ςυνζπεια των τροποποιιςεων είναι ότι αναγνωρίηεται ολόκλθρο το κζρδοσ ι θ ηθμιά μιασ ςυναλλαγισ που περιλαμβάνει 
μία επιχείρθςθ, ενϊ μερικό κζρδοσ ι ηθμιά αναγνωρίηεται όταν θ ςυναλλαγι περιλαμβάνει περιουςιακά ςτοιχεία τα 
οποία δεν αποτελοφν μια επιχείρθςθ, ακόμα και αν αυτά τα περιουςιακά ςτοιχεία είναι εντόσ κυγατρικισ. Τον Ιανουάριο 
του 2015, το Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων ζλαβε τθν μθ οριςτικι απόφαςθ να ςυμπεριλάβει απαραίτθτεσ 
αλλαγζσ ςτο ΔΡΧΑ 10 και ΔΛΡ 28 εντόσ επικείμενων προτάςεων του για τροποποιιςεισ προτφπων και ακολοφκωσ 
ανζβαλε τθν θμερομθνία ιςχφοσ των τροποποιιςεων (προγενζςτερα 1 Ιανουαρίου 2016). 
Θ υιοκζτθςθ των τροποποίθςεων δεν κα ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 
 
 
 

- ΔΠΧΑ 11, Σροποποίθςθ - Από κοινοφ υμφωνίεσ (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2016, δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν 
ΕΕ). 

Αυτι θ τροποποίθςθ απαιτεί από ζναν επενδυτι να εφαρμόςει τθν μζκοδο τθσ εξαγοράσ όταν αποκτά ςυμμετοχι ςε μία 
από κοινοφ δραςτθριότθτα θ οποία αποτελεί μία ‘επιχείρθςθ’.  
Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν κα ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

- ΔΠΧΑ 15, ‘Ζςοδα από υμβόλαια με Πελάτεσ (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2017, δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν ΕΕ). 
Το ΔΡΧΑ 15 κεςπίηει ζνα ενιαίο, ολοκλθρωμζνο υπόδειγμα αναγνϊριςθσ εςόδων με ςκοπό τθν ςυςτθματικι εφαρμογι 
του ςε όλεσ τισ ςυμβάςεισ πελατϊν, προςδιορίηει τον χρόνο και το φψοσ αναγνϊριςθσ του εςόδου, πλθν όμωσ, δεν 
επθρεάηει τθν αναγνϊριςθ εςόδων  από χρθματοοικονομικά μζςα, τα οποία υπόκεινται ςτο πεδίο εφαρμογισ του ΔΡΧΑ 
9 και ΔΛΡ 39. Επιπροςκζτωσ, το ΔΡΧΑ 15 αντικακιςτά τα προγενζςτερα πρότυπα ΔΛΡ 18 «Ζςοδα» και ΔΛΡ 11 
«Συμβάςεισ Καταςκευισ» μαηί με ςυναφείσ διερμθνείεσ ςε ότι αφορά τθν αναγνϊριςθ εςόδων. 
Θ Εταιρεία εξετάηει επί του παρόντοσ τισ επιπτϊςεισ του ΔΡΧΑ 15 ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ωςτόςο, θ υιοκζτθςι 
του δεν αναμζνεται να ζχει ςθμαντικι επίπτωςθ ςε αυτζσ.  
 
Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΠΧΑ  2010-2012  (ςε ιςχφ από τθ 1 Ιανουαρίου 2016) 
Οι τροποποιιςεισ ειςάγουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε επτά ΔΡΧΑ ωσ επακόλουκο τθσ δθμοςίευςθσ των αποτελεςμάτων του 
κφκλου 2010-12 του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του Συμβουλίου Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων. Τα κζματα που 
επθρεάηονται από τισ τροποποιιςεισ αυτζσ είναι τα ακόλουκα: 
- Οριςμόσ τθσ προχπόκεςθσ κατοχφρωςθσ ςτο ΔΡΧΑ 2 «Ραροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν» 
- Λογιςτικόσ χειριςμόσ ενδεχόμενου τιμιματοσ ςε μια ςυνζνωςθ επιχειριςεων ςτο ΔΡΧΑ 3 «Συνενϊςεισ 

επιχειριςεων» 
- Συνάκροιςθ των λειτουργικϊν τομζων και ςυμφωνία του ςυνόλου των ςτοιχείων ενεργθτικοφ των τομζων προσ 

αναφορά με τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ τθσ οικονομικισ οντότθτασ ςτο ΔΡΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείσ» 
- Βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςτο ΔΡΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ» 
- Μζκοδοσ αναπροςαρμογισ – αναλογικι αναδιατφπωςθ των ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων ςτο ΔΛΡ 16 «Ενςϊματα 

πάγια» 
- Βαςικά διοικθτικά ςτελζχθ ςτο ΔΛΡ 24 «Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν» 
- Μζκοδοσ αναπροςαρμογισ – αναλογικι αναδιατφπωςθ των ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων ςτο ΔΛΡ 38 «Άυλα 

περιουςιακά ςτοιχεία» 
 
Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν αναμζνεται να ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΠΧΑ  2011-2013  (ςε ιςχφ από τθ 1 Ιανουαρίου 2015) 
Οι τροποποιιςεισ ειςάγουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε τζςςερα ΔΡΧΑ ωσ επακόλουκο τθσ δθμοςίευςθσ των αποτελεςμάτων 
του κφκλου 2011-13 του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του Συμβουλίου Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων. Τα κζματα 
που επθρεάηονται από τισ τροποποιιςεισ αυτζσ είναι τα ακόλουκα: 
- Εξαιρζςεισ από το πεδίο εφαρμογισ για τισ κοινοπραξίεσ ςτο ΔΡΧΑ 3 «Συνενϊςεισ επιχειριςεων» 
- Εξαίρεςθ από το πεδίο εφαρμογισ για τα χαρτοφυλάκια ςτο ΔΡΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ» 
- Διευκρίνιςθ του ςυςχετιςμοφ ανάμεςα ςτο ΔΡΧΑ 3 «Συνενϊςεισ επιχειριςεων» και το ΔΛΡ 40 «Επενδφςεισ ςε 

ακίνθτα» κατά τθν κατθγοριοποίθςθ των ακινιτων ωσ επενδυτικά ι ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ςτο ΔΛΡ 40, και 
- Θ ζννοια των «ΔΡΧΑ ςε ιςχφ» ςτο ΔΡΧΑ 1 «Ρρϊτθ εφαρμογι των Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ 

Αναφοράσ». 
 

Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν αναμζνεται να ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 
 
Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΠΧΑ 2012-2014 (ςε ιςχφ από τθ 1 Ιανουαρίου 2016, δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν ΕΕ) 
Οι τροποποιιςεισ ειςάγουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε τζςςερα ΔΡΧΑ ωσ επακόλουκο τθσ δθμοςίευςθσ των αποτελεςμάτων 
του κφκλου 2012-14 του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του Συμβουλίου Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων. Τα κζματα 
που επθρεάηονται από τισ τροποποιιςεισ αυτζσ είναι τα ακόλουκα: 

- Διευκρίνθςθ του ΔΡΧΑ 5 «Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία διακρατοφμενα προσ πϊλθςθ και διακοπείςεσ 
δραςτθριότθτεσ» πωσ όταν ζνα περιουςιακό ςτοιχεία (ι ομάδα ςτοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατοφμενο 
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προσ πϊλθςθ» ςε «διακρατοφμενο προσ διανομι», ι το αντίκετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγι ςτο ςχζδιο για πϊλθςθ 
ι διανομι και δεν πρζπει να λογιςτικοποιείται ςαν αλλαγι. 

 
- Ρροςκικθ ςτο ΔΡΧΑ 7 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» ςυγκεκριμζνων οδθγιϊν προκειμζνου να 

βοθκιςει τθ διοίκθςθ να προςδιορίςει εάν οι όροι μίασ ςυμφωνίασ για εξυπθρζτθςθ ενόσ χρθματοοικονομικοφ 
περιουςιακοφ ςτοιχείου το οποίο ζχει μεταβιβαςτεί ςυνιςτοφν ςυνεχιηόμενθ ανάμειξθ. Επιπλζον διευκρινίηει πωσ οι 
επιπρόςκετεσ γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται βάςει τθσ τροποποίθςθσ του ΔΡΧΑ 7 «Γνωςτοποιιςεισ – 
Συμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων» δεν απαιτοφνται για όλεσ τισ 
ενδιάμεςεσ περιόδουσ, εκτόσ εάν απαιτείται από το ΔΛΡ 34.  

- Διευκρίνιςθ ςτο ΔΛΡ 19 «Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ» ότι όταν προςδιορίηεται το επιτόκιο προεξόφλθςθσ για τισ 
υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία, το ςθμαντικό είναι το νόμιςμα ςτο οποίο 
παρουςιάηονται οι υποχρεϊςεισ και όχι θ χϊρα ςτθν οποία αυτζσ προκφπτουν. 

- Διευκρίνιςθ ςτο ΔΛΡ 34 «Ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά» τθσ ζννοιασ του «πλθροφόρθςθ που 
γνωςτοποιείται οπουδιποτε αλλοφ ςτθν ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά» που αναφζρεται ςτο πρότυπο. 
 

Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν αναμζνεται να ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

- ΕΔΔΠΧΑ 21, Ειςφορζσ (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2015. 
Αυτι θ διερμθνεία ορίηει τον λογιςτικό χειριςμό μιασ υποχρζωςθσ πλθρωμισ ειςφοράσ που ζχει επιβλθκεί από τθ 
κυβζρνθςθ και δεν είναι φόροσ ειςοδιματοσ. Θ διερμθνεία διευκρινίηει πωσ το δεςμευτικό γεγονόσ βάςθ του οποίου κα 
ζπρεπε να ςχθματιςτεί θ υποχρζωςθ καταβολισ ειςφοράσ (ζνα από τα κριτιρια για τθν αναγνϊριςθ υποχρζωςθσ 
ςφμφωνα με το ΔΛΡ 37) είναι θ ενζργεια όπωσ περιγράφεται ςτθ ςχετικι νομοκεςία θ οποία προκαλεί τθν πλθρωμι τθσ 
ειςφοράσ. Θ διερμθνεία μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αναγνϊριςθ τθσ υποχρζωςθσ αργότερα από ότι ιςχφει 
ςιμερα, ειδικότερα ςε ςχζςθ με ειςφορζσ οι οποίεσ επιβάλλονται ωσ αποτζλεςμα ςυνκθκϊν που ιςχφουν ςε μια 
ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία. 
 
Θ υιοκζτθςθ τθσ διερμθνείασ δεν αναμζνεται να ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 
 
Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, με εξαίρεςθ τουσ διακζςιμουσ 
προσ πϊλθςθ επενδυτικοφσ τίτλουσ και τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των παράγωγων χρθματοοικονομικϊν μζςων), τα οποία επιμετροφνται ςτθν εφλογθ αξία. 
 
Θ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ απαιτεί τθν υιοκζτθςθ εκτιμιςεων και παραδοχϊν, οι 
οποίεσ επθρεάηουν τα λογιςτικά υπόλοιπα των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων και τισ γνωςτοποιιςεισ των 
ενδεχόμενων υποχρεϊςεων κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, κακϊσ και τα υπόλοιπα των 
εςόδων και εξόδων τθσ περιόδου αναφοράσ. Ραρά το γεγονόσ ότι οι εκτιμιςεισ αυτζσ βαςίηονται ςτθ βζλτιςτθ γνϊςθ τθσ 
Διοίκθςθσ ςχετικά με τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ και ενζργειεσ, τα πραγματικά αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν.  
 
Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε Ευρϊ (€), που είναι το ςυναλλακτικό νόμιςμα τθσ Εταιρείασ, εκτόσ εάν 
αναφζρεται διαφορετικά. 

2.3. Ξζνο Νόμιςμα 

 
(α) Λειτουργικό νόμιςμα και νόμιςμα παρουςίαςθσ. 
Τα ςτοιχεία των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ επιμετροφνται βάςθ του νομίςματοσ του πρωτεφον 
οικονομικοφ περιβάλλοντοσ, ςτο οποίο θ Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμιςμα»). Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ 
παρουςιάηονται ςε Ευρϊ, που είναι το λειτουργικό νόμιςμα και το νόμιςμα παρουςίαςθσ τθσ Εταιρείασ. 
 
 
(β) υναλλαγζσ και υπόλοιπα 
Συναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα, καταχωροφνται με βάςθ τισ τιμζσ ςυναλλάγματοσ που ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία τθσ 
ςυναλλαγισ. Πλεσ οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ καταχωροφνται ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων. 
Τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και πακθτικοφ ςε ξζνο νόμιςμα, μετατρζπονται ςε ευρϊ με βάςθ τισ τιμζσ ςυναλλάγματοσ που 
ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ, και οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ αναγνωρίηονται ςτο λογαριαςμό 
αποτελεςμάτων. 

2.4. Αναγνϊριςθ Εςόδων Χριςεωσ 

 
Τα  ζςοδα  περιλαμβάνουν  τθν  εφλογθ αξία των πωλιςεων παροχισ υπθρεςιϊν, κακαρά από Φόρο Ρροςτικζμενθσ 
Αξίασ, εκπτϊςεισ και επιςτροφζσ. 
Θ αναγνϊριςθ των εςόδων γίνεται ωσ εξισ: 
 
(α) Αμοιβζσ και προμικειεσ 
Οι αμοιβζσ και οι προμικειεσ που αφοροφν ςε ςυναλλαγζσ, ςε παροχι ςυςτιματοσ, και ςε παροχι υπθρεςιϊν, 
αποτελοφν  τθν κφρια πθγι εςόδου τθσ Εταιρείασ. Τα εν λόγω ζςοδα αναγνωρίηονται ςτθ χριςθ που παρζχονται οι εν 
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λόγω υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν ολοκλιρωςθ των ςυναλλαγϊν και το βακμό ολοκλιρωςθσ των υπθρεςιϊν βάςει των 
υπογεγραμμζνων ςυμβάςεων πελατϊν. 
 
(β) υνδρομζσ 
Οι ετιςιεσ ςυνδρομζσ (βάςει ςφμβαςθσ) τιμολογοφνται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ οπότε και δίδονται και οι κωδικοί 
πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα ςτουσ πελάτεσ και αναγνωρίηονται ςτθ χρονικι περίοδο που αφοροφν. 
 
(γ) Αμοιβζσ από Λογιςτικζσ και φορολογικζσ υπθρεςίεσ  
Οι αμοιβζσ από λογιςτικζσ και φορολογικζσ υπθρεςίεσ (βάςει ςφμβαςθσ) τιμολογοφνται μετά τθν υπογραφι ςφμβαςθσ. 
Τα εν λόγω ζςοδα αναγνωρίηονται ςτθν χριςθ που παρζχονται οι εν λόγω υπθρεςίεσ ςφμφωνα με το βακμό 
ολοκλιρωςθσ αυτϊν. 

2.5. Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 

 
Οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, o εξοπλιςμόσ τθλεπικοινωνιϊν, τα ζπιπλα και ο λοιπόσ εξοπλιςμόσ, παρουςιάηονται ςτο 
ιςτορικό κόςτοσ κτιςεωσ μετά τθν αφαίρεςθ των ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων και των ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν 
απομείωςθσ. Τα ενςϊματα πάγια αξιολογοφνται περιοδικά για απομείωςθ, και οποιαδιποτε ηθμία απομείωςθσ 
αναγνωρίηεται απευκείασ ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων. Τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία αποτιμοφνται ςτθ τιμι κτιςεϊσ 
τουσ (ιςτορικό κόςτοσ), θ οποία είναι προςαυξθμζνθ με τθν αξία των προςκθκϊν και βελτιϊςεων και μειωμζνθ με τισ 
αποςβζςεισ και τισ προβλζψεισ υποτίμθςθσ τθσ αξίασ τουσ. 
 
Οι αποςβζςεισ υπολογίηονται με βάςθ τθ μζκοδο τθσ ςτακερισ απόςβεςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ προβλεπόμενθσ 
ωφζλιμθσ ηωισ τουσ ωσ ακολοφκωσ:  
 
Βελτιϊςεισ ςε ακίνθτα τρίτων Κατά τθ διάρκεια του ςυμβολαίου εκμίςκωςθσ ι τθσ 

προβλεπόμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ εάν μικρότερθ 
Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ  4 ζτθ - 5 ζτθ 
Εξοπλιςμόσ τθλεπικοινωνιϊν  6 ζτθ - 7 ζτθ 
Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 6 ζτθ - 7 ζτθ 
 
Οι υπολειμματικζσ αξίεσ και οι ωφζλιμεσ ηωζσ των ενςωμάτων παγίων υπόκεινται ςε επανεξζταςθ και προςαρμόηονται 
ανάλογα, τουλάχιςτον ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ. 
 

2.6. Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία  

 
Στθν κατθγορία άυλα περιουςιακά ςτοιχεία εντάςςονται τα λογιςμικά προγράμματα με τα οποία θ Εταιρεία παρζχει τισ 
υπθρεςίεσ τθσ, τα λογιςμικά προγράμματα που χρθςιμοποιοφνται για τθν υποςτιριξθ των διοικθτικϊν λειτουργιϊν τθσ  
Εταιρείασ κακϊσ και τα ςιματα τθσ Εταιρείασ. Πλα τα προαναφερκζντα, παρουςιάηονται ςτο ιςτορικό κόςτοσ κτιςεωσ 
μετά τθν αφαίρεςθ των ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων και των ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν απομείωςθσ. Τα άυλα πάγια 
αξιολογοφνται περιοδικά για απομείωςθ, και οποιαδιποτε ηθμία απομείωςθσ αναγνωρίηεται απευκείασ ςτο λογαριαςμό 
αποτελεςμάτων. Το κόςτοσ κτιςθσ των άυλων πάγιων ςτοιχείων περιλαμβάνει, τθν τιμι κτιςεωσ (ιςτορικό κόςτοσ), τισ 
τυχόν προςαυξιςεισ με τθν αξία των προςκθκϊν και βελτιϊςεων, μειωμζνθ με τισ ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ 
προβλζψεισ υποτίμθςθσ τθσ αξίασ τουσ.  
 
Οι αποςβζςεισ υπολογίηονται με βάςθ τθ μζκοδο τθσ ςτακερισ απόςβεςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ προβλεπόμενθσ 
ωφζλιμθσ ηωισ τουσ ωσ ακολοφκωσ: 
 

 Λογιςμικό μζςω του οποίου παρζχονται οι υπθρεςίεσ τθσ Εταιρείασ (Production software)  18 ζτθ  

 Λογιςμικό μζςω του οποίου παρζχονται οι Λογιςτικζσ και Φορολογικζσ υπθρεςίεσ τθσ Εταιρείασ 10 ζτθ 

 Λοιπά λογιςμικά προγράμματα 4 - 5 ζτθ 

 Σιματα  4 -5 ζτθ 
 
Ειδικά το λογιςμικό τθσ εταιρείασ Production software αποςβζνεται με βάςθ τον ωφζλιμο χρόνο ηωισ (Ω.Χ.Η.) του 
Ραγίου, ο οποίοσ προςδιορίςτθκε ζωσ το 2018.  
Οι υπολειμματικζσ αξίεσ και οι ωφζλιμεσ ηωζσ των άυλων παγίων υπόκεινται ςε επανεξζταςθ και προςαρμόηονται 
ανάλογα, τουλάχιςτον ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ.   
 

2.7. Εμπορικζσ απαιτιςεισ  

 
Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται ςτθν εφλογθ αξία τουσ κατά τθν θμερομθνία τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ και 
μεταγενζςτερα μειϊνονται με τυχόν πρόβλεψθ απομείωςθσ. Θ πρόβλεψθ απομείωςθσ για τισ εμπορικζσ απαιτιςεισ 
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δθμιουργείται όταν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ ότι θ Εταιρεία δεν είναι ςε κζςθ να ειςπράξει όλα τα ποςά των 
απαιτιςεων με βάςει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ.   

2.8. Μιςκϊςεισ 

 
(α) Περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ θ Εταιρεία είναι μιςκωτισ 
 
i) Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 
Μιςκϊςεισ όπου ουςιωδϊσ οι κίνδυνοι και ανταμοιβζσ τθσ ιδιοκτθςίασ παραμζνουν με τον εκμιςκωτι καταχωροφνται ωσ 
λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Ρλθρωμζσ που αφοροφν λειτουργικζσ μιςκϊςεισ, αναγνωρίηονται ςτο λογαριαςμό 
αποτελεςμάτων αναλογικά κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 
 
 
ii) Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 
Μιςκϊςεισ όπου ουςιωδϊσ οι κίνδυνοι και ανταμοιβζσ τθσ ιδιοκτθςίασ ζχουν μεταφερκεί ςτον μιςκωτι καταχωροφνται 
ωσ χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ και ακολουκοφνται οι διατάξεισ του ΔΛΡ 17.  
Οι μιςκϊςεισ παγίων όπου θ Εταιρεία διατθρεί ουςιωδϊσ όλουσ τουσ κινδφνουσ και ανταμοιβζσ τθσ ιδιοκτθςίασ 
ταξινομοφνται ωσ χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ.  Οι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ κεφαλαιοποιοφνται με τθν ζναρξθ τθσ 
μίςκωςθσ ςτθ χαμθλότερθ μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ του παγίου ςτοιχείου ι τθσ παροφςασ αξίασ των ελάχιςτων 
μιςκωμάτων. Κάκε μίςκωμα επιμερίηεται μεταξφ τθσ υποχρζωςθσ και των χρθματοοικονομικϊν εξόδων ζτςι ϊςτε να 
επιτυγχάνεται ζνα ςτακερό επιτόκιο ςτθν υπολειπόμενθ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ. Οι αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ 
από μιςκϊματα, κακαρζσ από χρθματοοικονομικά ζξοδα, απεικονίηονται ςτισ υποχρεϊςεισ.  Το μζροσ του 
χρθματοοικονομικοφ εξόδου που αφορά ςε χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα χριςθσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ μίςκωςθσ.  Τα πάγια που αποκτικθκαν με χρθματοδοτικι μίςκωςθ αποςβζνονται με βάςθ τον χρόνο τθσ 
ωφζλιμθσ ηωισ των παγίων ςτοιχείων.  
 
(β) Περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ θ Εταιρεία είναι εκμιςκωτισ 
 
Χρηματοδοτικζσ Μιςθώςεισ:          
Θ Εταιρεία δεν ςυνάπτει τζτοιεσ μιςκϊςεισ  
 
Λειτουργικζσ Μιςθώςεισ:  
Το ζςοδο από ενοίκια αναγνωρίηεται ςφμφωνα με τθ ςτακερι μζκοδο κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου μίςκωςθσ.  

2.9.   Φορολογία  

Ο τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ υπολογίηεται πάνω ςτθ βάςθ των φορολογικϊν νόμων που κεςπίηονται ι ουςιωδϊσ 
κεςπίηονται  τθν θμζρα του ιςολογιςμοφ. Θ διοίκθςθ περιοδικά αξιολογεί τα ςθμεία εκείνα ςτισ φορολογικζσ δθλϊςεισ 
που ςχετίηονται με καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ οι ιςχφουςεσ φορολογικζσ διατάξεισ υπόκεινται ςε διαφορετικι ερμθνεία και 
ςχθματίηει προβλζψεισ όπου απαιτείται πάνω ςτθ βάςθ των ποςϊν που αναμζνεται να πλθρωκοφν ςτισ φορολογικζσ 
αρχζσ.  
Αναβαλλόμενοσ φόροσ ορίηεται ο φόροσ ο οποίοσ αναμζνεται να είναι πλθρωτζοσ ι ανακτιςιμοσ για διαφορζσ μεταξφ 
τθσ λογιςτικισ αξίασ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων ςε επίπεδο οικονομικϊν καταςτάςεων και των 
αντίςτοιχων φορολογικϊν βάςεων που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτον υπολογιςμό του φορολογθτζου κζρδουσ, και 
λογίηεται χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο υπολογιςμοφ με βάςει τον ιςολογιςμό.  
Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ δεν λογίηεται εάν προκφπτει από τθν αρχικι αναγνϊριςθ ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι 
πακθτικοφ ςε ςυναλλαγι άλλθ εκτόσ τθσ επιχειρθματικισ ςυνζνωςθσ και τθ ςτιγμι τθσ ςυναλλαγισ δεν επθρεάηει οφτε 
το λογιςτικό, οφτε το φορολογικό κζρδοσ ι ηθμία.  
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται ςτο βακμό που είναι πικανόν να υπάρξουν μελλοντικά 
φορολογθτζα κζρδθ ζναντι των οποίων κα χρθςιμοποιθκοφν οι προςωρινζσ διαφορζσ.  
Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ κακορίηεται χρθςιμοποιϊντασ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που είχαν τεκεί ςε ιςχφ 
ι είχαν ουςιωδϊσ τεκεί ςε ιςχφ μζχρι τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ και αναμζνεται να είναι ςε ιςχφ τθν περίοδο που 
οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ κα καταςτοφν απαιτθτζσ και οι υποχρεϊςεισ πλθρωτζεσ. 
Θ αναβαλλόμενθ φορολογία χρεϊνεται ι πιςτϊνεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων εκτόσ εάν αφορά ςτοιχεία που 
χρεϊνονται ι πιςτϊνονται απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια οπότε και θ αναβαλλόμενθ φορολογία λογιςτικοποιείται 
απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια.  
 

2.10. Παροχζσ ςτο προςωπικό 

 
(α) υνταξιοδοτικζσ υποχρεϊςεισ 
Θ Εταιρεία ςυμμετζχει ςε προγράμματα ςυνταξιοδότθςθσ κακοριςμζνων ειςφορϊν ςφμφωνα με τα οποία καταβάλλει 
ςτακερζσ ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικά ταμεία. Θ Εταιρεία δεν ζχει άλλεσ υποχρεϊςεισ για πλθρωμζσ ςυντάξεων πζραν των 
ειςφορϊν που καταβάλλει. 
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Οι ειςφορζσ τθσ Εταιρείασ ςτα προγράμματα ςυνταξιοδότθςθσ κακοριςμζνων ειςφορϊν, αναγνωρίηονται ωσ παροχζσ 
προσ το προςωπικό κατά τθν περίοδο που αφοροφν. 
 
(β) Αποηθμιϊςεισ αποχϊρθςθσ προςωπικοφ 

Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία, θ εταιρεία ςχθματίηει υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω 
εξόδου από τθν υπθρεςία για υπαλλιλουσ που δικαιοφνται εφάπαξ αποηθμίωςθ, όταν αυτοί παραμζνουν ςτθ υπθρεςία 
μζχρι τθ ςυνικθ θλικία ςυνταξιοδότθςθσ. Θ αποηθμίωςθ αυτι υπολογίηεται βάςει των ετϊν υπθρεςίασ και των 
απολαβϊν τω υπαλλιλων κατά τθν θμερομθνία ςυνταξιοδότθςθσ. Το ποςό τθσ υποχρζωςθσ ςχθματίηεται βάςει 
αναλογιςτικισ μελζτθσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ προβλεπόμενθσ πιςτωτικισ μονάδασ. Σφμφωνα με τθ μζκοδο 
αυτι, το κόςτοσ για αποηθμίωςθ εξόδου από τθν υπθρεςία αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων κατά τθ 
διάρκεια των χρόνων υπθρεςίασ των υπαλλιλων, ςφμφωνα με αναλογιςτικζσ αποτιμιςεισ που πραγματοποιοφνται κάκε 
χρόνο.  

Θ υποχρζωςθ τθσ αποηθμίωςθσ εξόδου από τθν υπθρεςία υπολογίηεται ωσ παροφςα αξία τω αναμενόμενων μελλοντικϊν 
ταμειακϊν εκροϊν, χρθςιμοποιϊντασ επιτόκια Ευρωπαϊκϊν εταιρικϊν ομολόγων υψθλισ πιςτωτικισ διαβάκμιςθσ. Σε 
χϊρεσ όπου το βάκοσ αγοράσ για τζτοια ομόλογα είναι ανεπαρκζσ, χρθςιμοποιοφνται οι αποδόςεισ κυβερνθτικϊν 
ομολόγων ςτο τζλοσ τθσ περιόδου αναφοράσ. Το νόμιςμα και οι όροι ζξθσ των ομολόγων που χρθςιμοποιοφνται είναι 
ςφμφωνα με το νόμιςμα και τθν εκτιμϊμενθ διάρκεια τθσ υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 
υπθρεςία. Τα αναλογιςτικά κζρδθ ι ηθμιζσ που προκφπτουν από τον υπολογιςμό τθσ αποηθμίωςθσ αποχϊρθςθσ για τθν 
Εταιρεία αναγνωρίηονται απευκείασ ςτα λοιπά αποτελζςματα χριςθσ τθν περίοδο που προκφπτουν και δεν 
μεταφζρονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ. 

Το κόςτοσ παρελκοφςασ προχπθρεςίασ και το ζξοδο τόκου αναγνωρίηονται απ’ ευκείασ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 
Για τον υπολογιςμό τθσ υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία,  θ Εταιρεία επιπλζον 
λαμβάνει υπόψθ πικανζσ αποχωριςεισ προςωπικοφ προ τθσ κανονικισ ςυνταξιοδότθςθσ βάςει των όρων προθγουμζνων 
προγραμμάτων εκελουςίασ εξόδου. 
Οι παροχζσ εξόδου από τθν υπθρεςία είναι πλθρωτζεσ όταν θ απαςχόλθςθ του εργαηομζνου τερματίηεται από τθν 
εταιρεία πριν από τθν κανονικι θμερομθνία ςυνταξιοδότθςθσ, ι όταν ζνασ εργαηόμενοσ δζχεται προςφορά παροχϊν ςε 
αντάλλαγμα για τον οικειοκελι τερματιςμό τθσ απαςχόλθςισ του. Θ Εταιρεία αναγνωρίηει παροχζσ εξόδου από τθ 
υπθρεςία το ςυντομότερο μεταξφ των παρακάτω θμερομθνιϊν : (α) όταν θ Εταιρεία δεν ζχει τθν δυνατότθτα να 
αποςφρει πλζον τθν προςφορά αυτϊν των παροχϊν και (β) όταν θ Εταιρεία αναγνωρίηει το κόςτοσ μιασ αναδιάρκρωςθσ 
και περιλαμβάνει τθν πλθρωμι των παροχϊν εξόδου από τθν υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που μια προςφορά γίνεται για να 
ενκαρρφνει τθν οικειοκελι αποχϊρθςθ, οι παροχζσ εξόδου από τθν υπθρεςία επιμετροφνται βάςει του αρικμοφ των 
εργαηομζνων που αναμζνεται να αποδεχκοφν τθν προςφορά.  Ραροχζσ που κακίςτανται καταβλθτζεσ ςε περιςςότερο 
από 12 μινεσ από το τζλοσ τθσ περιόδου αναφοράσ προεξοφλοφνται ςε παροφςα αξία. 
 
(γ) Προγράμματα για ςυμμετοχι ςτα κζρδθ και επιδόματα 
Θ Διοίκθςθ περιοδικά ανταμείβει με μετρθτά (πριμ παραγωγικότθτασ), κατά βοφλθςθ υπαλλιλουσ με υψθλι απόδοςθ. 
Ραροχζσ ςε μετρθτά (πριμ παραγωγικότθτασ) μζςω τθσ μιςκοδοςίασ, αναγνωρίηονται ωσ δεδουλευμζνα ζξοδα 
προςωπικοφ. Τυχόν διανομι κερδϊν ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ Εταιρίασ αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο προςωπικοφ ςτθ χριςθ 
που εγκρίνεται από τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρίασ. 

2.11. Προβλζψεισ 

 
Οι προβλζψεισ αποτιμϊνται, κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ, ςτθν παροφςα αξία των χρθματοοικονομικϊν 
εκροϊν που ςφμφωνα με τθν καλφτερθ δυνατι εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ κα απαιτθκοφν για τον διακανονιςμό τθσ 
παροφςασ δζςμευςθσ. Το προεξοφλθτικό επιτόκιο όπου χρθςιμοποιείται ςτον προςδιοριςμό τθσ παροφςασ αξίασ 
αντικατοπτρίηει τισ τρζχουςεσ εκτιμιςεισ τθσ αγοράσ για τθν χρονικι αξία του χριματοσ και τουσ κινδφνουσ ςχετικά με τθ 
ςυγκεκριμζνθ δζςμευςθ.     
 

2.12. Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Οι κοινζσ μετοχζσ καταχωροφνται ωσ ίδια κεφάλαια. 
Τα ζξοδα αυξιςεωσ κεφαλαίου παρουςιάηονται, αφαιρετικά ςτα ίδια κεφάλαια, ωσ μείωςθ του προϊόντοσ ζκδοςθσ. 
 

2.13. Σαμειακά διακζςιμα και  ιςοδφναμα 

 
Τα Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα, περιλαμβάνουν μετρθτά ςτο ταμείο, κατακζςεισ όψεωσ ςε τράπεηεσ και υψθλισ 
ρευςτότθτασ επενδφςεισ με αρχικι λιξθ μικρότερθ των τριϊν (3) μθνϊν. 

2.14. Σραπεηικά δάνεια 
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Οι υποχρεϊςεισ από δάνεια αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ, μείον τα ζξοδα ςυναλλαγισ. Μεταγενζςτερα 
οι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ από δάνεια αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ, τυχόν διαφορά μεταξφ των αρχικά 
κακαρϊν ποςϊν που ειςπράχκθκαν και τθσ αξίασ κατά τθν λιξθ του δανειςμοφ καταχωροφνται ςτον λογαριαςμό 
αποτελεςμάτων κατά τθν χρονικι διάρκεια του δανειςμοφ µε τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. 

2.15. Απομείωςθ αξίασ μθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 

 
Τα περιουςιακά ςτοιχεία που αποςβζνονται υπόκεινται ςε ζλεγχο απομείωςθσ τθσ αξίασ τουσ όταν υπάρχουν ενδείξεισ 
ότι θ λογιςτικι αξία τουσ δεν κα ανακτθκεί.  Θ ηθμιά απομείωςθσ αναγνωρίηεται κατά το ποςό που θ λογιςτικι αξία του 
περιουςιακοφ ςτοιχείου υπερβαίνει τθν ανακτιςιμθ αξία του. Θ ανακτιςιμθ αξία είναι θ μεγαλφτερθ αξία μεταξφ τθσ 
εφλογθσ αξίασ μειωμζνθ με το απαιτοφμενο για τθν πϊλθςθ κόςτοσ και τθσ αξίασ χριςεωσ. Για τθν εκτίμθςθ των ηθμιϊν 
απομείωςθσ τα περιουςιακά ςτοιχεία εντάςςονται ςτισ μικρότερεσ δυνατζσ μονάδεσ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν 
(μονάδεσ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν). Δεν υπιρχαν περιουςιακά ςτοιχεία με απεριόριςτθ ωφζλιμθ ηωι. 

2.16. Διανομι Μεριςμάτων 

 
Θ διανομι μεριςμάτων κοινϊν μετοχϊν αναγνωρίηεται αφαιρετικά ςτα  ίδια κεφάλαια τθσ Εταιρίασ, μζςα ςτθ  χριςθ που 
εγκρίνεται από τθν Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων. 

2.17. Ανακατάταξθ κονδυλίων    

Τα ςυγκριτικά ςτοιχεία, όπου κρίκθκε αναγκαίο, ζχουν αναπροςαρμοςκεί ϊςτε να ςυνάδουν με τισ αλλαγζσ ςτθν 
παρουςίαςθ που υιοκζτθςε θ εταιρεία για τθν παροφςα χριςθ. 
             

3. θμαντικζσ Λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ ςτθν εφαρμογι λογιςτικϊν αρχϊν 

 
Οι εκτιμιςεισ και οι παραδοχζσ αξιολογοφνται διαρκϊσ και βαςίηονται ςτθν ιςτορικι εμπειρία και ςε άλλουσ παράγοντεσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων αναμενόμενων μελλοντικϊν γεγονότων που, υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ, αναμζνεται να 
πραγματοποιθκοφν. 
 
θμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ  

Κατά τθ διαδικαςία εφαρμογισ των λογιςτικϊν αρχϊν τθσ Εταιρείασ, θ Διοίκθςθ προβαίνει ςε εκτιμιςεισ και παραδοχζσ 
που επθρεάηουν τα ποςά των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ που παρουςιάηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
κατά τθ διάρκεια του επόμενου οικονομικοφ ζτουσ. Οι εκτιμιςεισ και παραδοχζσ που ενζχουν ςθμαντικό κίνδυνο να 
προκαλζςουν ουςιϊδεισ προςαρμογζσ ςτισ λογιςτικζσ αξίεσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των υποχρεϊςεων ςτθν 
επόμενθ οικονομικι περίοδο ζχουν ωσ εξισ: 

3.1. Ωφζλιμθ ηωι περιουςιακϊν ςτοιχείων 

 
Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εκτιμά τθν ωφζλιμθ ηωι και τουσ ςχετικοφσ ςυντελεςτζσ απόςβεςθσ τόςο για τα ενςϊματα όςο 
και για τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία. Θ εκτίμθςι τθσ βαςίηεται ςτθν προβλεπόμενθ διάρκεια χριςθσ των εν λόγω 
περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ. Εμπορικζσ ι και τεχνολογικζσ εξελίξεισ κα 
μποροφςαν να επιφζρουν μεταβολι ςτθν εκτιμϊμενθ ωφζλιμθ ηωι οπότε θ Διοίκθςθ δφναται να αναπροςαρμόςει τουσ 
ςυντελεςτζσ απόςβεςθσ.  

3.2.   Απομείωςθ 

 
Θ Διοίκθςθ ακολουκϊντασ το ΔΛΡ 36 κακορίηει εάν ζνα περιουςιακό ςτοιχείο, το οποίο υπόκειται ςε απόςβεςθ, δεν είναι 
προςωρινά απομειωμζνο αλλά πρζπει να αναγνωριςτεί ηθμιά απομείωςθσ κατά το ποςό που θ λογιςτικι αξία του 
περιουςιακοφ ςτοιχείου υπερβαίνει τθν ανακτιςιμθ αξία του. Θ ανακτιςιμθ αξία είναι θ μεγαλφτερθ αξία μεταξφ τθσ 
εφλογθσ αξίασ μειωμζνθ με το απαιτοφμενο για τθν πϊλθςθ κόςτοσ και τθσ αξίασ χριςεωσ. Ειδικότερα, κατά τθν 
αναγνϊριςθ ηθμιάσ απομείωςθσ και τον υπολογιςμό τθσ ςχετικισ πρόβλεψθσ λαμβάνεται υπόψθ το κόςτοσ κτιςθσ του εν 
λόγω περιουςιακοφ ςτοιχείου ςε ςχζςθ με τισ μελλοντικζσ ταμειακζσ ειςροζσ που κα προκφψουν από τθ χριςθ του ςτθν 
παραγωγι. Οι μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ ζχουν προεξοφλθκεί με τθ χριςθ του πραγματικοφ επιτοκίου. 
  
Θ Εταιρία κατά τθν κλειόμενθ χριςθ δεν πραγματοποίθςε τουσ προαναφερόμενουσ υπολογιςμοφσ γιατί δεν υπιρξε 
καμία ζνδειξθ απομείωςθσ. 
 

3.3. Χρθματοδοτικζσ / Λειτουργικζσ Μιςκϊςεισ 
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Θ ταξινόμθςθ μεταξφ χρθματοδοτικϊν και λειτουργικϊν μιςκϊςεων, προςδιορίηεται από το κατά πόςο διατθροφνται 
ουςιωδϊσ ι όχι οι κίνδυνοι και τα οφζλθ τθσ ιδιοκτθςίασ. 
 
Για να προβεί ςτθν ςωςτι ταξινόμθςθ τθσ εκάςτοτε μίςκωςθσ θ Διοίκθςθ αξιολογεί τισ εξισ προχποκζςεισ: 
 

 αν θ περίοδοσ μίςκωςθσ καλφπτει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ οικονομικισ ηωισ του μίςκιου 

 αν ςτο τζλοσ τθσ περιόδου τθσ μίςκωςθσ μεταφζρεται θ κυριότθτα ςτο μιςκωτι 

 αν κατά τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ, θ παροφςα αξία των ελάχιςτων μιςκωμάτων ιςοφται τουλάχιςτο με τθ 
εφλογθ αξία του μίςκιου 

 αν ο μιςκωτισ ζχει το δικαίωμα αγοράσ του ςτοιχείου ενεργθτικοφ ςε τιμι που αναμζνεται να είναι ςθμαντικά 
χαμθλότερθ από τθ δίκαιθ αξία του ςτοιχείου κατά τθν θμερομθνία που το δικαίωμα αυτό μπορεί να 
εξαςκθκεί, και είναι προφανζσ ότι το δικαίωμα αυτό κα εξαςκθκεί 

 αν μιςκωτισ μπορεί να ακυρϊςει τθ μίςκωςθ και να αποπλθρϊςει ςτον εκμιςκωτι όλεσ τισ ςχετικζσ ηθμιζσ που 
κα υποςτεί 

 αν ο μιςκωτισ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνεχίςει τθ μίςκωςθ για μία επιπρόςκετθ περίοδο, με μίςκωμα ςαφϊσ 
χαμθλότερο από αντίςτοιχα αγοραία μιςκϊματα 

4. Διαχείριςθ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου 

4.1. Παράγοντεσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου 

 
Θ Εταιρεία εκτίκεται ςε αρκετοφσ χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ όπωσ κίνδυνο αγοράσ (μεταβολζσ ςε ςυναλλαγματικζσ 
ιςοτιμίεσ, κίνδυνο ταμειακϊν ροϊν από μεταβολζσ επιτοκίων), πιςτωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευςτότθτασ.  
Θ διαχείριςθ κινδφνων εςτιάηεται κυρίωσ ςτθν αναγνϊριςθ και εκτίμθςθ των χρθματοοικονομικϊν κινδφνων όπωσ, ο 
ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ, ο κίνδυνοσ επιτοκίου, ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ και τθν πολιτικι επζνδυςθσ πλεονάηουςασ 
ρευςτότθτασ. 

4.1.1. Κίνδυνοσ αγοράσ 

 
(i) υναλλαγματικόσ κίνδυνοσ 
Θ Εταιρεία λειτουργεί ςτθν Ελλάδα. Συνεργάηεται επίςθσ και με εταιρείεσ των χωρϊν τθσ Νζασ Ευρϊπθσ όπωσ τθν 
Βουλγαρία, ουμανία κακϊσ και με εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτισ Σερβία.  
Θ Εταιρεία δεν είναι εκτεκειμζνθ ςε κινδφνουσ από ξζνο νόμιςμα γιατί τιμολογεί ςε Ευρϊ. 
  
(ii) Κίνδυνοσ επιτοκίου 
Θ Εταιρεία ζχει ςτο ενεργθτικό ζντοκα ςτοιχεία που περιλαμβάνουν κατακζςεισ όψεωσ.  
 
Θ ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςτον κίνδυνο από διακυμάνςεισ ςτα επιτόκια προζρχεται από μακροπρόκεςμεσ χρθματοδοτικζσ 
μιςκϊςεισ (Σθμείωςθ 15). Οι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ με κυμαινόμενα επιτόκια εκκζτουν τθν Εταιρεία ςε κίνδυνο 
ταμειακϊν ροϊν λόγω μεταβολισ των επιτοκίων.     
 
Θ Εταιρεία είναι εκτεκειμζνθ ςτισ διακυμάνςεισ των επιτοκίων που επικρατοφν ςτθν αγορά και τα οποία επθρεάηουν τθν 
χρθματοοικονομικι τθσ κζςθ κακϊσ και τισ ταμειακζσ τθσ ροζσ. Το κόςτοσ δανειςμοφ δφναται να αυξάνεται ωσ 
αποτζλεςμα τζτοιων αλλαγϊν και να δθμιουργοφνται ηθμιζσ ι να μειϊνεται κατά τθν εμφάνιςθ απρόοπτων γεγονότων.  
Για τθ μείωςθ τθσ ζκκεςθσ τθσ Εταιρείασ ςε διακυμάνςεισ των επιτοκίων λόγω των μακροπρόκεςμων χρθματοδοτικϊν 
μιςκϊςεων, οι θμερομθνίεσ αναπροςαρμογισ των επιτοκίων περιορίηονται βάςει ςφμβαςθσ ςτθ μζγιςτθ περίοδο των 
τριϊν μθνϊν. 
Θ επίδραςθ ενδεχόμενων διακυμάνςεων των επιτοκίων ςτα οικονομικά αποτελζςματα τθσ εταιρείασ τθν 31 Δεκεμβρίου 
2014 και 2013 αντίςτοιχα, από μία διακφμανςθ ςτα επιτόκια τθσ τάξεωσ του +/-1%  κα είναι για:  

 Δάνεια μζςω Leasing,  ςε περίπτωςθ αφξθςθσ του επιτοκίου κατά μία ποςοςτιαία μονάδα (+1%)  μία επιβάρυνςθ 
τθσ τάξεωσ των 24,18 € για το 2014 και 1.153,82 € για το 2013 αντίςτοιχα. Το αντίςτροφο αποτζλεςμα κα είχαμε ςε 
περίπτωςθ μείωςθσ κατά μίασ ποςοςτιαίασ μονάδασ του επιτοκίου (-1%).  

4.1.2. Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 

Θ Εταιρεία ζχει ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ πιςτωτικοφ κινδφνου αναφορικά με τα ζςοδα από τθν παροχι υπθρεςιϊν. 
Ωςτόςο, δεν αναμζνονται ηθμιζσ, αφοφ οι απαιτιςεισ προζρχονται κατά βάςθ από τθ μθτρικι εταιρεία και από πελάτεσ 
με επαρκι πιςτολθπτικι ικανότθτα και από το ότι οι ταμειακζσ ςυναλλαγζσ περιορίηονται μόνο με τθ μθτρικι τθσ 
εταιρεία. 
 
Για τισ απαιτιςεισ που παραμζνουν ανοικτζσ για διάςτθμα μζχρι 3 μινεσ δεν ςυντρζχουν λόγοι απομείωςθσ. Οι 
απαιτιςεισ που παραμζνουν ανοικτζσ για διάςτθμα από 3-6 μινεσ προζρχονται από πελάτεσ με επαρκι πιςτολθπτικι 
ικανότθτα.  Υπάρχουν και απαιτιςεισ που παραμζνουν ανοικτζσ για διάςτθμα άνω των 6 μθνϊν οι οποίεσ όμωσ 
προζρχονται είτε από ςυνδεδεμζνα μζρθ και είτε από πελάτεσ με επαρκι πιςτολθπτικι ικανότθτα και ςυχνζσ κινιςεισ 
μζςα ςτθν χριςθ, ωσ εκ τοφτου δεν αναμζνονται ηθμίεσ. 
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Ανάλυςθ Τπολοίπων πελατϊν 
 

Ανάλυςθ Τπολοίπων πελατϊν

31/12/2014 31/12/2013

Μζχρι 3 μινεσ 694.304,65 263.604,37

Από 3 ζωσ 6 μινεσ 36.462,58 16.015,79

730.767,23 279.620,16

 
 
 
 
 
 
Ανάλυςθ Τπολοίπων πελατϊν πάνω από 6 μινεσ τα οποία δεν χριηουν απομείωςθσ 
 

31/12/2014 31/12/2013

Συνδεδεμζνεσ εταιρίεσ 0,00 0,00

Λοιποί πελάτεσ με επαρκι πιςτολθπτικι 

ικανότθτα και τακτζσ κινιςεισ μζςα ςτθ χριςθ
65.389,92 18.556,63

65.389,92 18.556,63  
 
Ανάλυςθ Τπολοίπων πελατϊν πάνω από 6 μινεσ τα οποία κεωροφνται επιςφαλι 
 
Τα υπόλοιπα πελατϊν τα οποία κεωροφνται ωσ επιςφαλι και για τα οποία ζχουν διενεργθκεί οι αντίςτοιχεσ προβλζψεισ 
είναι τα κάτωκι : 

 
31/12/2014 31/12/2013

Συνδεδεμζνεσ εταιρίεσ 0,00 0,00

Λοιποί πελάτεσ 67.909,58 45.030,53

67.909,58 45.030,53  
 
Μεταβολζσ Προβλζψεων Επιςφαλϊν Απαιτιςεων 
 

31/12/2014 31/12/2013

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 48.820,73 74.303,25

Μείωςθ επιςφαλειϊν λόγω είςπραξθσ τουσ (3.640,75) (2.365,72)

Ρρόςκετεσ προβλζψεισ χριςεωσ 26.519,80 6.957,05

Διαγραφι επιςφαλϊν απαιτιςεων πζραν τθσ 

πενταετίασ 0,00 30.073,85

Τπόλοιπο  31 Δεκεμβρίου 71.699,78 48.820,73  
 
Οι προβλζψεισ χριςεωσ ζχουν καταχωρθκεί ςτα Αποτελζςματα Χριςεωσ και ειδικότερα ςτα Λειτουργικά Ζξοδα (ςθμ. 7) 
 
Ο μζγιςτοσ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ κατά τθν θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων είναι θ αξία που 
εμφανίηεται ςε κάκε ανωτζρω κατθγορία. Θ Εταιρεία δεν κατζχει εγγυιςεισ για τθν εξαςφάλιςθ των ανωτζρω 
απαιτιςεων.   
 
Γεωγραφικι Ανάλυςθ Τπολοίπων 
 

31/12/2014 31/12/2013

Ελλάδα 783.281,81 303.695,51

Λοιπζσ Ευρωπαικζσ χϊρεσ 80.775,92 43.301,95

864.057,73 346.997,46  
 
 
 
Ανάλυςθ Τπολοίπων ανά Κλάδο Δραςτθριότθτασ 
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31/12/2014 31/12/2013

Εμποριο 406.016,40 299.446,83

Ραροχισ υπθρεςιϊν 416.133,42 10.183,99

Βιοτεχνία / Βιομθχανία 4.130,62 21.404,97

Δθμόςιο 32.966,36 12.963,79

Καταςκευαςτικζσ 4.810,93 2.997,88

864.057,73 346.997,46  

 

 

4.1.3. Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

 
Συνετι διαχείριςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ ςυνεπάγεται επαρκι ταμειακά υπόλοιπα και δυνατότθτα άντλθςθσ 
κεφαλαίων μζςω ενόσ επαρκοφσ φψουσ δεςμευμζνων πιςτωτικϊν διευκολφνςεων.  
 
Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ παρακολουκεί τθ ρευςτότθτα ςε ςυνεχι βάςθ. Ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ μειϊνεται από τθν 
φπαρξθ επαρκϊν ταμειακϊν διακεςίμων και από τθ διακεςιμότθτα τθσ πίςτωςθσ.  
 
 

31 Δεκεμβρίου 2014

Μικτι Ονομαςτικι 

ειςροι/(εκροι)

Μικρότερθ του 

1 μινα 1 - 3 μινεσ

3 μινεσ μζχρι 1 

ζτοσ 1 - 5 ζτθ

Τποχρεϊςεισ Non-derivative liabilities

Υποχρεϊςεισ από Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ Finance lease l iabi l i ties 2.785,69 0,00 388,72 1.201,50 1.195,47 

Τόκοι από Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ Finance lease l iabi l i ties 172,45 0,00 41,78 90,02 40,65 

2.958,14 0,00 430,50 1.291,52 1.236,12 

Λογαριαςμοί Σάξεωσ Off-balance sheet items Μικρότερθ του 1 1 - 5 ζτθ Πάνω από 5 ζτθ

Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ guarantess  and s tandby letters  of 

credit 0,00 2.485,00 0,00 

0,00 2.485,00 0,00 

31 Δεκεμβρίου 2013

Μικτι Ονομαςτικι 

ειςροι/(εκροι)

Μικρότερθ του 

1 μινα 1 - 3 μινεσ

3 μινεσ μζχρι 1 

ζτοσ 1 - 5 ζτθ

Τποχρεϊςεισ Non-derivative liabilities

Υποχρεϊςεισ από Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ Finance lease l iabi l i ties 58.102,23 0,00 27.757,23 28.551,72 1.793,28 

Τόκοι από Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ Finance lease l iabi l i ties 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 Σάξεωσ Off-balance sheet items Μικρότερθ του 1 1 - 5 ζτθ Πάνω από 5 ζτθ

Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ guarantess  and s tandby letters  of 

credit 0,00 2.485,00 0,00 

0,00 2.485,00 0,00  

4.1.4. Εφλογεσ αξίεσ 

 
H εφλογθ αξία είναι το ποςό για το οποίο ζνα περιουςιακό ςτοιχείο κα μποροφςε να ανταλλαχκεί ι µια υποχρζωςθ να 
εξοφλθκεί, μεταξφ ενθμερωμζνων και πρόκυµων µερϊν ςε µια ςυναλλαγι κακαρά εµπορικισ βάςθσ. Θ τιµι αγοράσ, 
όπου υπάρχει µια ενεργι αγορά (όπωσ ζνα αναγνωριςμζνο χρθματιςτιριο), είναι θ καλφτερθ ζνδειξθ τθσ εφλογθσ αξίασ 
ενόσ χρθματοοικονομικοφ µζςου.  Στισ περιπτϊςεισ που δεν υπάρχουν ενδεικτικζσ τιμζσ αγοράσ, θ εφλογθ αξία των 
χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ τθν παροφςα αξία ι άλλεσ 
μεκόδουσ αποτίμθςθσ όπου όλεσ οι ςθμαντικζσ μεταβλθτζσ είναι παρατθριςιμεσ ςτθν αγορά. Οι αξίεσ που προκφπτουν 
χρθςιμοποιϊντασ αυτζσ τισ μεκόδουσ, επθρεάηονται ςθμαντικά από τισ παραδοχζσ ςε ςχζςθ με τα ποςά και τθ χρονικι 
ςτιγμι των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν και των ςυντελεςτϊν προεξόφλθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν. 
 
 Οι εφλογεσ αξίεσ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων προςεγγίηουν τθ λογιςτικι τουσ αξία 
για τουσ παρακάτω λόγουσ:                                        
 
Πλα τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία κατθγοριοποιοφνται ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ ςε 
ζνα από τα τρία επίπεδα ιεραρχίασ εφλογθσ αξίασ ανάλογα με το αν θ αποτίμθςι τουσ βαςίηεται ςε παρατθριςιμα ι μθ 
παρατθριςιμα δεδομζνα τθσ αγοράσ.   
                                                                                              
Επίπεδο 1 - Χρθματιςτθριακζσ τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ για χρθματοοικονομικά ςτοιχεία με ίδια χαρακτθριςτικά. Οι τιμζσ 
αυτζσ πρζπει να είναι άμεςα και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα διακζςιμεσ από κάποιο χρθματιςτιριο ι ενεργό 
δείκτθ/αγορά και να αντιπροςωπεφουν πραγματικζσ και ςυχνζσ ςυναλλαγζσ ςε κακαρά εμπορικι βάςθ.  
                                       
Επίπεδο 2 - Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αποτιμϊμενα χρθςιμοποιϊντασ μεκόδουσ αποτίμθςθσ που όλα τα 
ςθμαντικότερα δεδομζνα προζρχονται από παρατθριςιμεσ τιμζσ. 
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Επίπεδο 3 - Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αποτιμϊμενα χρθςιμοποιϊντασ μεκόδουσ αποτίμθςθσ με ςθμαντικά δεδομζνα 
προερχόμενα από μθ παρατθριςιμεσ τιμζσ.                                                                                                  
Θ Εταιρία δεν ζχει ςθµαντικι ζκκεςθ ςε διακυμάνςεισ ςτθν εφλογθ αξία και θ λογιςτικι αξία των χρθματοοικονομικϊν 
ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ είναι ουςιαςτικά ιςοδφναμθ µε τισ εφλογεσ τουσ αξίεσ, εκτόσ όπου αναφζρεται 
διαφορετικά.       
 
 
         
 

4.1.5. Διαχείριςθ Κεφαλαιακϊν Κινδφνων 

 
Στόχοσ τθσ Εταιρείασ κατά τθ διαχείριςθ των κεφαλαίων είναι αφενόσ μεν να διαφυλάξει τθν ικανότθτα ςυνζχιςθσ τθσ 
λειτουργίασ τθσ ϊςτε να είναι αποδοτικι για τουσ μετόχουσ τθσ και να ωφελοφνται και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μζρθ 
αφετζρου να διατθρεί τθ βζλτιςτθ κεφαλαιακι δομι ϊςτε να μειϊνει το κόςτοσ κεφαλαίου. 
 

31/12/2014 31/12/2013

Σφνολο Δανειςμοφ (Σθμείωςθ 15) Total  borrowings  (note 15) 2.785,68 58.102,23

Μείον: Ταμειακά Διακζςιμα και λοιπά ιςοδφναμα (Σθμείωςθ 13) Less : cash and cash equivalents  (note 8)(1.021.468,43) (1.293.498,93)

Κακαρά Οφειλόμενα Κεφάλαια Net debt (1.018.682,75) (1.235.396,70)

Σφνολο Κακαρισ Θζςθσ Total  equity 3.079.424,91 2.797.256,86

Σφνολο Κεφαλαίων Total  capita l 2.060.742,16 1.561.860,16  
 

5. Πωλιςεισ 

 
Ρωλιςεισ ςε ςυνδεδεμζνα μζρθ

01/01/-31/12/2014 01/01/-31/12/2013

Ρωλιςεισ ςε ςυνδεδεμζνα μζρθ 2.018.480,78 641.637,16

Ρωλθςεισ ςε τρίτουσ 213.744,99 175.876,71

φνολο 2.232.225,77 817.513,87

Τπθρεςίεσ 01/01/-31/12/2014 01/01/-31/12/2013

e-Invoicing 13.260,00 33.525,00

Ετιςια Συνδρομι Market place 589.625,00 575.000,00

Λογιςτικζσ & Φορολογικζσ Υπθρεςίεσ 1.415.595,78 33.112,16

2.018.480,78 641.637,16

e-Auctions 52.036,85 49.149,44

e-Invoicing 24.471,00 13.910,00

Ετιςια Συνδρομι Market place 43.540,33 34.348,33

Συναλλαγζσ Market place 93.696,81 78.468,94

213.744,99 175.876,71

Γενικό φνολο 2.232.225,77 817.513,87

Σρίτοι φνολα

Συνδεδεμζνεσ

υνδεδεμζνεσ φνολα

Τρίτοι

 
 
 

6. Αμοιβζσ και Ζξοδα Προςωπικοφ  
 

01/01 - 31/12/14 01/01 - 31/12/13

Μιςκοί & Ζκτακτεσ Αμοιβζσ 158.167,07 101.644,91

Αμοιβζσ αποςπαςμζνου προςωπικοφ 1.023.082,35 0,00

Συνταξιοδοτικζσ παροχζσ 46.030,54 30.080,81

Ιατροφαρμακευτικζσ παροχεσ 2.690,18 4.067,69

Λοιπζσ παροχζσ ςε εργαηόμενουσ 11.409,56 4.517,38

Ρροβλζψεισ αποηθμίωςθσ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία (ςθμ.11) (404,00) 0,00

1.240.975,70 140.310,79  
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7. Λειτουργικά Ζξοδα 

01/01-31/12/14 01/01-31/12/13

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων 102.590,71 14.709,14

Ζξοδα ταξιδίων 5.387,54 48,01

Ζξοδα προβολισ & διαφιμιςθσ 4.233,42 7.000,00

Ενοίκια και κοινόχρθςτεσ δαπάνεσ 64.960,68 14.534,77

Εξοδα δθμοςιεφςεων 2.012,83 1.036,36

Ρρόβλεψθ επιςφαλϊν πελατϊν 26.519,80 6.957,05

Εςοδο από είςπραξθ επιςφαλειϊν 0,00 (2.365,72)

Ζςοδα από αχρθςιμοποίθτεσ προβλζψεισ (6.102,57) 0,00

Εκπαίδευςθ 0,00 23.650,00

Ζξοδα Συντιρθςθσ & Υποςτιριξθσ Λογιςμικοφ 199.130,26 98.591,97

Λοιπά ζξοδα 27.546,40 30.382,07

426.279,07 194.543,65  
 

8. Χρθματοοικονομικά ζξοδα-κακαρά 

01/01 - 31/12/14 01/01 - 31/12/13

Ζςοδα Τόκων 3.083,51 3.252,81

Χρθματοοικονομικά ζςοδα 3.083,51 3.252,81

Ζξοδα τόκων

Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ (1.277,83) (3.985,14)

Χρθματοοικονομικά ζξοδα (1.277,83) (3.985,14)

Χρθματοοικονομικά Ζςοδα / (Ζξοδα)-κακαρά 1.805,68 (732,33)  
 

9. Φόροσ Ειςοδιματοσ 

 
Δεδομζνου ότι θ Εταιρεία μετζφερε  φορολογικζσ ηθμιζσ ποςοφ 289 χιλ ευρϊ προσ ςυμψθφιςμό, δεν είναι υπόχρεθ για 
καταβολι φόρου ειςοδιματοσ για τθ χριςθ του 2014. Επίςθσ, πρόβλεψθ για απαίτθςθ από αναβαλλόμενουσ φόρουσ, θ 
οποία προζρεχεται από προςωρινζσ φορολογικζσ διαφορζσ  φψουσ  598 χιλ , δεν ζχει ςχθματιςτεί δεδομζνου ότι είναι 
αβζβαιθ θ πικανότθτα ςχθματιςμοφ ςτο μζλλον αντίςτοιχου φψουσ φορολογικϊν κερδϊν ϊςτε να αξιοποιθκοφν οι εν 
λόγω φορολογικζσ απαιτιςεισ.  
 
Θ Εταιρεία δεν ζχει ελεγχκεί φορολογικά από τθν χριςθ του 2010.  
Για τισ χριςεισ 2011-2013 διενεργικθκε φορολογικόσ ζλεγχοσ από τθν PricewaterhouseCoopers Α.Ε. και εξεδόκθςαν 
Εκκζςεισ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 και τθν Υπ. Αρικ. ΡΟΛ. 1159/26-07-
2011. Σφμφωνα με τθν απόφαςθ 1236/2013 του Υπουργείου Οικονομικϊν, θ οικονομικι χριςθ 2011 κεωρικθκε οριςτικι 
τθν 30

θ
 Απριλίου 2014. 

Για τθν χριςθ 2014 ο ζλεγχοσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ και το ςχετικό φορολογικό πιςτοποιθτικό προβλζπεται να χορθγθκεί 
μετά τθν δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2014.  
 
Κατά τθν ολοκλιρωςθ του φορολογικοφ ελζγχου, θ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ δεν αναμζνει να προκφψουν ςθμαντικζσ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ πζραν αυτϊν, που καταχωρικθκαν και απεικονίηονται ιδθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
 

01/01 - 31/12/14 01/01 - 31/12/13

Κζρδθ προ φόρων 282.168,05                  237.392,83                  

Φόροσ ειςοδιματοσ με βάςθ τουσ ιςχφοντεσ φορολογικοφσ 

ςυντελεςτζσ 73.363,69 61.722,14

Φορολογικι επίδραςθ εξόδων που δεν εκπίπτουν για 

φορολογικοφσ ςκοποφσ 19.618,37                    39.889,08                    

Φορολογικι επίδραςθ μθ φολολογθτζων εςόδων (24.038,15)                  0,00

Επίδραςθ χρθςιμοποιθκζντων ηθμιϊν παρελκόντων χριςεων (68.943,91)                  (101.611,22)                 

0,00 0,00  
 



BE BUSINESS EXCHANGES A.E.ΔΙΚΣΤΩΝ ΔΙΕΣΑΙΡΙΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
Οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθ χριςθ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014 

-30- 

10. Ενςϊματα Πάγια 

Μθχ/κοσ 

εξοπλιςμόσ

Ζπιπλα και 

εξαρτιματα
φνολο

Κόςτοσ

Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 234.510,11 28.608,85 263.118,96

Ρροςκικεσ 561,00 0,00 561,00

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 235.071,11 28.608,85 263.679,96

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ

Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 (221.172,14) (28.467,28) (249.639,42)

Αποςβζςεισ περιόδου (10.742,26) (54,00) (10.796,26)

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 (231.914,40) (28.521,28) (260.435,68)

Αναπόςβεςτθ αξία ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2013 3.156,71 87,57 3.244,28

Κόςτοσ

Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 235.071,11 28.608,85 263.679,96

Ρροςκικεσ 1.460,02 2.612,62 4.072,64

Μεταφορά ςε Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 27.277,02 0,00 27.277,02

Ρωλιςεισ Ραγίων (100.852,98) 0,00 (100.852,98)

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 162.955,17 31.221,47 194.176,64

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ

Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 (231.914,40) (28.521,28) (260.435,68)

Αποςβζςεισ περιόδου (4.518,66) (211,27) (4.729,93)

Μεταφορά ςε Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία (26.056,81) 0,00 (26.056,81)

Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ πωλουμζνων 100.852,13 0,00 100.852,13

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 (161.637,74) (28.732,55) (190.370,29)

Αναπόςβεςτθ αξία ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2014 1.317,43 2.488,92 3.806,35  
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11. Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 

 
ιματα και 

άδειεσ
Λογιςμικό φνολο

Κόςτοσ

Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 9.888,68 9.755.500,11 9.765.388,79

Ρροςκικεσ 1.836,00 272.333,78 274.169,78

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 11.724,68 10.027.833,89 10.039.558,57

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ

Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 (9.888,54) (8.493.764,26) (8.503.652,80)

Αποςβζςεισ περιόδου (172,80) (234.057,26) (234.230,06)

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 (10.061,34) (8.727.821,52) (8.737.882,86)

Αναπόςβεςτθ αξία ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2013 1.663,34 1.300.012,37 1.301.675,71

Κόςτοσ

Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 11.724,68 10.027.833,89 10.039.558,57

Ρροςκικεσ 0,00 366.588,36 366.588,36

Μεταφορά ςε ενςϊματα πάγια 0,00 (27.277,02) (27.277,02)

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 11.724,68 10.367.145,23 10.378.869,91

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ

Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 (10.061,34) (8.727.821,52) (8.737.882,86)

Αποςβζςεισ περιόδου (184,80) (281.993,67) (282.178,47)

Μεταφορά ςε ενςϊματα πάγια 0,00 26.056,81 26.056,81

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 (10.246,14) (8.983.758,38) (8.994.004,52)

Αναπόςβεςτθ αξία ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2014 1.478,54 1.383.386,85 1.384.865,39  
 
Αναπόςβεςτθ αξία για το 2014 € 443.375,41 και για το 2013 € 568.866,71 αντίςτοιχα αφορά άυλα πάγια που 
αποκτικθκαν με χρθματοδοτικι μίςκωςθ. 

12. Πελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 

31/12/2014 31/12/2013

Ρελάτεσ 864.057,73 346.997,46

Μείον: Ρροβλζψεισ απομείωςθσ (67.909,58) (45.030,53)

Κακαρζσ απαιτιςεισ πελατϊν 796.148,15 301.966,93

Χρεωςτικοί Φόροι- ΦΡΑ 285.284,83 0,00

Λοιπζσ απαιτιςεισ 33.243,14 56.471,27

318.527,97 56.471,27

φνολο 1.114.676,12 358.438,20

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ

Εξοδα επόμενων χριςεων 4.357,31 1.710,04

Εςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα 132.357,87 26.451,32

φνολο 136.715,18 28.161,36

ΤΝΟΛΟ 1.251.391,30 386.599,56  
 

13. Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 

Τα Διακζςιμα ςε τράπεηεσ είναι κατακζςεισ όψεωσ ζντοκεσ. Θ Εταιρεία διατθρεί τουσ λογαριαςμοφσ τθσ ςτθ μθτρικι 
Eurobank Ergasias. 
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31/12/2014 31/12/2013

Διακζςιμα ςτο ταμείο 330,15 620,09

Διακζςιμα ςε τράπεηεσ 1.021.138,28 1.292.878,84

1.021.468,43 1.293.498,93  

14. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Αρικμόσ μετοχϊν Κοινζσ μετοχζσ Τπζρ το άρτιο φνολο

01 Ιανουαρίου 2013 950.680,00 3.745.679,20 3.734.035,72 7.479.714,92

31 Δεκεμβρίου 2013 950.680,00 3.745.679,20 3.734.035,72 7.479.714,92

Αρικμόσ μετοχϊν Κοινζσ μετοχζσ Τπζρ το άρτιο φνολο

01 Ιανουαρίου 2014 950.680,00 3.745.679,20 3.734.035,72 7.479.714,92

31 Δεκεμβρίου 2014 950.680,00 3.745.679,20 3.734.035,72 7.479.714,92  
 
Ο ςυνολικόσ αρικμόσ εγκεκριμζνων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν είναι 950.680 με ονομαςτικι αξία €3.94 ανά μετοχι. Το 
μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοςχερϊσ καταβλθμζνο.  
 
Θ Εταιρεία δεν ζχει πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν και οφτε κάποιοσ από τουσ υπαλλιλουσ τθσ 
ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν τθσ μθτρικισ εταιρείασ.  
 

15. Δάνεια 

 
Θ Εταιρεία ζχει πάρει χρθματοδοτικό όριο από τθν Eurobank Ergasias («μθτρικι») αξίασ 1.000.000 ευρϊ, όριο το οποίο 
τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 δεν ζχει χρθςιμοποιιςει.   

31/12/2014 31/12/2013

Μακροπρόκεςμα δάνεια

Υποχρεϊςεισ ςυμβολαίων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ 1.063,68 1.793,28

φνολο μακρυπρόκεςμων δανείων 1.063,68 1.793,28

Βραχυπρόκεςμα δάνεια

Υποχρεϊςεισ ςυμβολαίων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ 1.722,00 56.308,95

φνολο βραχυπρόκεςμων δανείων 1.722,00 56.308,95

φνολο δανείων 2.785,68 58.102,23

Ανάλυςθ Τποχρεϊςεων ςυμβολαίων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ

31/12/2014 31/12/2013

Μζχρι 1 ζτοσ 1.722,00 56.308,95

Από 1 ζωσ 5 ζτθ 1.063,68 1.793,28
ΤΝΟΛΟ 2.785,68 58.102,23

0,00

ΤΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ

Υποχρεϊςεισ ςυμβολαίων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ 2.785,68 58.102,23

φνολο δανείων 2.785,68 58.102,23  
 

Το επιτόκιο για τθ χρθματοδοτικι μίςκωςθ είναι κυμαινόμενο και ςυντίκεται από ζνα ςτακερό τμιμα (Spread) και από 
ζνα κυμαινόμενο τμιμα το οποίο ιςοφται με το EURIBOR 3 μθνϊν. 
 

 
Ανάλυςθ Τποχρεϊςεων ςυμβολαίων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ 
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Θ Εταιρεία είναι εκτεκειμζνθ ςτισ διακυμάνςεισ των επιτοκίων που επικρατοφν ςτθν αγορά και τα οποία επθρεάηουν τθ 
χρθματοοικονομικι τθσ κζςθ και τισ ταμειακζσ ροζσ. Το κόςτοσ δανειςμοφ δφναται να αυξάνεται ι να μειϊνεται ωσ 
αποτζλεςμα τζτοιων διακυμάνςεων. Θ Εταιρεία διαςφαλίηεται με δάνεια προςυμφωνθμζνου επιτοκίου μζχρι ζνα 
τρίμθνο.  

 
Θ εφλογθ αξία αυτϊν των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προςζγγιηε τθν λογιςτικι τουσ αξία ςτισ διάφορεσ 
θμερομθνίεσ του ιςολογιςμοφ, διότι θ επίδραςθ τθσ προεξόφλθςθσ δεν είναι ςθμαντικι.  

 
Θ Εταιρεία δεν είναι εκτεκειμζνθ ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο ςε ςχζςθ με τα δάνειά τθσ, αφοφ όλα τα δάνεια είναι ςτο 
λειτουργικό νόμιςμα. 
 

16. Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

 
Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ κρίνει ότι θ λογιςτικι αξία των προμθκευτϊν προςεγγίηει τθν εφλογθ αξία τουσ. 
 

31/12/2014 31/12/2013

Ρρομθκευτζσ 93.160,77 8.952,79

Υποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνα μζρθ (ςθμ. 18) 431.057,75 29.140,52

Δεδουλευμζνα ζξοδα 24.266,22 15.496,79

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί και λοιποί φόροι / τζλθ 12.248,19 21.438,87

Ριςτωτζσ διάφοροι 9.897,95 45.536,42

φνολο 570.630,88 120.565,39  
 
 

17.  υναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ 

 
H μθτρικι τθσ Εταιρείασ, είναι θ Τράπεηα  Eurobank Ergasias Α.Ε. (που εδρεφει ςτθν Ακινα και είναι ειςθγμζνθ ςτο 
Χρθματιςτιριο Ακθνϊν), θ οποία κατζχει το 100% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ.  
 
Ωσ ςυνζπεια τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Τράπεηασ Eurobank Ergasias AE από το Ελλθνικό 
Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Ε.Τ.Χ.Σ.) και τθν ειςαγωγι των νζων μετοχϊν τθσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, 
ςτισ 19 Ιουνίου 2013 το Ε.Τ.Χ.Σ. απζκτθςε 3.789.317.358 κοινζσ μετοχζσ με δικαίωμα ψιφου, εκδοκείςεσ από τθν 
Eurobank Ergasias Α.Ε., που αντιπροςωπεφουν το 98,56% των κοινϊν μετοχϊν με δικαίωμα ψιφου. Μετά τθν ζκδοςθ 
205.804.664 νζων κοινϊν μετοχϊν τον Ιοφλιο, όπωσ αποφαςίςκθκε κατά τθν Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ τθσ 27 Ιουνίου 
2013, το ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου που κατζχει το Ε.Τ.Χ.Σ ςτθν Eurobank μειϊκθκε ςε 93,55% . Μετά τθν αφξθςθ 
του μετοχικοφ κεφαλαίου που εγκρίκθκε από τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 26 Αυγοφςτου 2013, το ποςοςτό των 
δικαιωμάτων ψιφου του Ε.Τ.Χ.Σ. αυξικθκε ςε 95,23%. 
 
Τθν 6θ Μαρτίου 2014, θ ΤτΕ, ςε ςυνζχεια τθσ εκτίμθςθσ των κεφαλαιακϊν αναγκϊν τθσ Eurobank,  ενθμζρωςε τθν 
Τράπεηα ότι τα κφρια βαςικά ίδια κεφάλαια τθσ (Core Tier I) κα πρζπει να αυξθκοφν κατά €2.945 εκ.. Στισ 24 Μαρτίου 
2014, θ Τράπεηα με ςχετικι επιςτολι τθσ υπζβαλλε ςτθν ΤτΕ το ςχζδιο κεφαλαιακισ ενίςχυςισ τθσ ςφμφωνα με το οποίο: 
α) ανακεϊρθςε τισ ενζργειεσ ςχθματιςμοφ κεφαλαίου με επιπλζον κετικι επίδραςθ ςτα εποπτικά τθσ κεφάλαια ποςοφ 
€81 εκ. και πρότεινε να αναπροςαρμόςει αντίςτοιχα το ςχζδιο αναδιάρκρωςισ τθσ και β) διλωςε ότι προτίκεται να 
καλφψει το υπόλοιπο ποςό των κεφαλαιακϊν τθσ αναγκϊν ποςοφ €2.864 εκ. μζςω αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου. 
 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αφξθςθσ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ Eurobank Ergasias Α.Ε. και  τθν ειςαγωγι 
προσ διαπραγμάτευςθ των νζων μετοχϊν ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν ςτισ 9 Μαΐου 2014,  το ποςοςτό των κοινϊν με 
δικαίωμα ψιφου μετοχϊν  που κατζχει το Ε.Τ.Χ.Σ ςτθ Eurobank μειϊκθκε από 95,23% ςε 35,41%, ποςοςτό που 
αντιςτοιχεί ςε 5.208.067.358 επί του ςυνόλου των 14.707.876.542 κοινϊν με δικαίωμα ψιφου μετοχϊν. 
 
Επιπλζον, ςτο πλαίςιο του Νόμου 3864/2010 («Νόμοσ ΤΧΣ»), όπωσ τροποποιικθκε από το Νόμο 4254/2014, τα 
δικαιϊματα ψιφου του ΤΧΣ ςτισ  Γενικζσ Συνελεφςεισ  τθσ Eurobank Ergasias Α.Ε. είναι πλζον περιοριςμζνα. Ωσ εκ τοφτου, 
από τισ αρχζσ του Μαΐου, το ΤΧΣ δεν είναι πλζον ο ελζγχων μζτοχοσ τθσ Eurobank Ergasias Α.Ε  αλλά κεωρείται ότι αςκεί 
ουςιϊδθ επιρροι. Κατά ςυνζπεια, το ΤΧΣ κεωρείται ςυνδεόμενο μζροσ, ενϊ οι ελλθνικζσ τράπεηεσ που επθρεάηονται 
ςθμαντικά από το ΤΧΣ, ςτο πλαίςιο τθσ ανακεφαλαιοποίθςισ τουσ, δεν κεωροφνται ςυνδεόμενα μζρθ. 
 
Οι παρακάτω ςυναλλαγζσ πραγματοποιικθκαν με τα ςυνδεόμενα μζρθ και ζςοδα και ζξοδα που αφοροφν τισ κυγατρικζσ 
του ομίλου οφείλονται ςτθν παροχι λογιςτικϊν και φορολογικϊν υπθρεςιϊν  
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31/12/2014 31/12/2013

Απαιτιςεισ από πωλιςεισ υπθρεςιϊν :

Συνδεδεμζνεσ :

Eurobank Ergas ias  ΑΕ 168.417,75 164.481,75

Eurobank Household Lending ΑΕ 134.160,91 0,00

Eurobank Υπθρεςίεσ Ακινιτων ΑΕ 90.902,74 0,00

Eurobank Ergas ias  Leas ing SA 85.747,06 0,00

Eurobank Equities  ΑΕΡΕΥ 56.119,85 7.025,40

Eurobank Υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ Ωφειλετϊν ΑΕ 42.094,66 0,00

Eurobank Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων ΑΕ 39.827,84 0,00

Eurobank Factors  ΑΕ 45.793,84 0,00

Λοιπεσ κυγατρικζσ τθσ μθτρικισ 114.396,42 67.715,48

777.461,07 239.222,63

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

Συνδεδεμζνεσ :

Eurobank Ergas ias  ΑΕ 1.021.138,28 1.292.878,84

1.021.138,28 1.292.878,84  
 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Συνδεδεμζνεσ

Eurobank Ergas ias  ΑΕ 91.380,19 25.561,55

Eurobank Household Lending ΑΕ 100.135,60 0,00

Eurobank Υπθρεςίεσ Ακινιτων ΑΕ 82.382,92 0,00

Eurobank Equities  ΑΕΡΕΥ 60.530,98 0,00

Eurobank Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων ΑΕ 32.206,49 0,00

Eurobank Υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ Ωφειλετϊν ΑΕ 29.585,73 0,00

Λοιπεσ κυγατρικζσ τθσ μθτρικισ 34.835,84 3.578,97

431.057,75 29.140,52

Δάνεια

Συνδεδεμζνεσ :

Eurobank Ergas ias  Leas ing SA 2.785,68 58.102,23

φνολο υποχρεϊςεων 2.785,68 58.102,23  
 

01/01-31/12/14 01/01-31/12/13

Ζςοδα από πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν

Συνδεδεμζνεσ :

Eurobank Ergas ias  ΑΕ 472.245,00 475.445,00

Eurobank Household Lending ΑΕ 477.997,61 15.000,00

Eurobank Equities  ΑΕΡΕΥ 252.040,54 5.711,70

Eurobank Υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ Ωφειλετϊν ΑΕ 157.069,17 1.000,00

Eurobank Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων ΑΕ 143.274,41 1.000,00

Eurobank Asset Management ΑΕΡΕΥ 102.088,81 4.567,96

Eurobank Υπθρεςίεσ Ακινιτων ΑΕ 94.513,37 1.200,00

Bus iness  Services  AE 91.860,52 4.340,00

Eurobank Ergas ias  Leas ing SA 91.701,06 6.200,00

Λοιπεσ κυγατρικζσ τθσ μθτρικισ 135.690,28 127.172,50

2.018.480,77 641.637,16  
 



BE BUSINESS EXCHANGES A.E.ΔΙΚΣΤΩΝ ΔΙΕΣΑΙΡΙΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
Οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθ χριςθ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014 

-35- 

Ζξοδα  Προςωπικοφ

Συνδεδεμζνεσ :

Eurobank Ergas ias  ΑΕ (34.383,78) 0,00

Eurobank Household Lending ΑΕ (367.394,17) 0,00

Eurobank Equities  ΑΕΡΕΥ (205.358,27) 0,00

Eurobank Υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ Ωφειλετϊν ΑΕ (124.011,95) 0,00

Eurobank Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων ΑΕ (121.852,29) 0,00

Eurobank Υπθρεςίεσ Ακινιτων ΑΕ (65.216,61) 0,00

Bus iness  Services  AE (57.434,37) 0,00

Eurobank Asset Management ΑΕΡΕΥ (43.415,43) 0,00

Λοιπεσ κυγατρικζσ τθσ μθτρικισ (4.015,47) 0,00

(1.023.082,34) 0,00  
 

Ενοίκια Ζςοδα/Ζξοδα

Συνδεδεμζνεσ :

Eurobank Ergas ias  ΑΕ (45.599,58) 0,00

Λοιπεσ κυγατρικζσ τθσ μθτρικισ 2.301,91 0,00

Griva l ia  Properties (7.499,28) (10.836,96)

(50.796,95) (10.836,96)

Ζξοδα διοίκθςθσ 

Συνδεδεμζνεσ :

Eurobank Ergas ias  ΑΕ (120.166,44) (49.236,00)

Λοιπεσ κυγατρικζσ τθσ μθτρικισ (3.844,15) (3.910,37)

(124.010,59) (53.146,37)

Χρθματοοικονομικά ζςοδα, (ζξοδα) - κακαρά

Συνδεδεμζνεσ :

Eurobank Ergas ias  ΑΕ 2.560,06 3.252,81

Eurobank Ergas ias  Leas ing SA (754,38) (3.985,14)

1.805,68 (732,33)  
 
Παροχζσ προσ τη Διοίκηςη 
Για το 2014 δεν υπιρχαν αμοιβζσ προσ μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με εξαρτϊμενθ ςχζςθ με τθν Εταιρία ,  όπωσ και 
το ζτοσ 2013.  
 
 
 

18. Δεςμεφςεισ λειτουργικϊν μιςκϊςεων 

 
 
 
Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ χϊρου γραφείων 
 

31/12/2014 31/12/2013

Μζχρι 1 ζτοσ 50.607,72 53.594,28

Από 1 ζωσ 5 ζτθ 52.185,99 129.837,71

Ράνω από 5 ζτθ 0,00 50.033,70

ΤΝΟΛΟ 102.793,71 233.465,69  
 
Θ Εταιρεία κατά το ζτοσ 2014 μίςκωςε αυτοκίνθτα για το προςωπικό τθσ.  
 
Μιςκϊςεισ αυτοκινιτων 
 

31/12/2014 31/12/2013

Μζχρι 1 ζτοσ 8.647,53 0,00

Από 1 ζωσ 5 ζτθ 1.691,25 0,00

ΤΝΟΛΟ 10.338,78 0,00  
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19. Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ 

Δεν εκκρεμοφν αγωγζσ κατά τθσ Εταιρείασ οφτε λοιπζσ ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ λόγω δεςμεφςεων τθν 31.12.2014 που 
κα επθρζαηαν τθν οικονομικι κατάςταςι τθσ. 
 

20. Μεταγενζςτερα γεγονότα τθσ θμερομθνίασ του Ιςολογιςμοφ 

 
Mε θμερομθνία 04/03/2015 και 05/03/2015 θ Εταιρεία προςζλαβε ςυνολικά τριάντα τρείσ (33) υπαλλιλουσ λογιςτζσ, 
βοθκοί λογιςτϊν και υπάλλθλοι γραφείου από το δυναμικό των λογιςτθρίων άλλων κυγατρικϊν εταιρειϊν του ομίλου 
τθσ Eurobank. Υπεγράφθςαν ςυμβάςεισ πρόςλθψθσ αποδεχόμενθ θ Εταιρεία όλα τα δικαιϊματα των υπαλλιλων ζναντι 
των προθγοφμενων εταιρειϊν τουσ και οι νζοι υπάλλθλοι χρθςιμοποιοφνται ςτισ υπθρεςίεσ των λογιςτικϊν και 
φορολογικϊν υπθρεςιϊν. 
 
Συντελεςτισ φορολογίασ ειςοδιματοσ 
Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 1 του ν.4334/2015(ΦΕΚ Αϋ 80/16-7-2015) αυξάνεται από 26% ςε 29% ο 
ςυντελεςτισ φορολογίασ ειςοδιματοσ των κερδϊν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 58 
του ν.4172/2013.  
.  
 

 


