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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
«BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

01/01/2016 - 31/12/2016  
Κύριοι Μέτοχοι, 
  
Σύμφωνα με το Νόμο  και το Καταστατικό  της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της Εταιρείας κατά το έτος 2016.  
Η χρήση που έκλεισε αποτέλεσε για την Εταιρεία την δέκατη πέμπτη χρονιά δραστηριοποίησής της στον κλάδο των διεπιχειρησιακών συναλλαγών / 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών διαγωνισμών, ηλεκτρονικών προμηθειών και ηλεκτρονικής τιμολόγησης καθώς και  λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες.  
Η Εταιρεία συνέχισε να παρέχει δυναμικά ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στηριζόμενη πάντα στην πολύχρονη εμπειρία, στην τεχνογνωσία της στις 
διεπιχειρησιακές (B2B) συναλλαγές αλλά και στο έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της. 
Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Εταιρείας είναι ότι η προσφορά των υπηρεσιών της βασίζεται σε χαμηλό κόστος λειτουργίας και στην πλήρως 
αυτοματοποιημένη ροή εργασιών. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία συνέχισε την λειτουργική κερδοφορία προ φόρων της και στη χρήση του 2016. 
Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί  
Η Εταιρεία διενέργησε με επιτυχία 458 ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς τόσο στον όμιλο Eurobank, όσο και σε εταιρείες του Ιδιωτικού τομέα αλλά και 
σε φορείς του  Δημοσίου, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 16,83% σε σύγκριση με το 2015.  Επιπλέον, εντός του έτους διενεργήθηκαν 221 
έρευνες αγοράς (RFQs). 
 Ηλεκτρονικές προμήθειες 
Στην υπηρεσία ηλεκτρονικών προμηθειών, όσον αφορά τον όμιλο Eurobank, το 2016 οι συναλλαγές έφτασαν στα € 46,26 εκατ. από € 47,10 εκατ. το 
2015, παρουσιάζοντας ελάχιστη μείωση 1,7 %, ενώ οι εκτός ομίλου Eurobank συναλλαγές για το 2016 έφτασαν στα € 1,38 εκατ. από € 1,31 εκατ. το 
έτος 2015, σημειώνοντας μια αύξηση της τάξεως του 5,3%.  
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 
Ο τζίρος των υπηρεσιών ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και ηλεκτρονικής διακίνησης τιμολογίων αυξήθηκε κατά 56,06% σε σχέση με το 2015. 
 Λογιστικές και Φορολογικές υπηρεσίες  
Η Εταιρεία παρέχει τις Λογιστικές και Φορολογικές υπηρεσίες σε έντεκα (11), συμπεριλαμβανομένης και της Εταιρείας, εταιρείες του Ομίλου 
Eurobank Ergasias. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία, στηρίζονται στην ανάπτυξη και συντήρηση σχετικού λογισμικού καθώς και στην 
στελέχωση της υπηρεσίας με εξειδικευμένο προσωπικό. 
Πιστοποιήσεις 
Η Εταιρεία ανανέωσε τα πιστοποιητικά ποιότητας που κατέχει από το 2010 και 2013 αντίστοιχα: 
ΕΝ ISO 9001:2008 για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών  
EN ISO 14001:2004 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
 Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας  
 Με βάση τα ανωτέρω, παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικοί οικονομικοί δείκτες της Εταιρείας του εξεταζόμενου έτους 2016 σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος του 2015. 
 Οικονομική θέση της εταιρείας 
 Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2016 κρίνεται ικανοποιητική.  
  
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 3.243.200 έναντι Ευρώ 3.358.057 της προηγούμενης χρήσης. 
 Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2015 έχουν ως εξής:  
Ο βασικός δείκτης  Κέρδη χρήσης προ φόρων προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 
 
 
 
  
 
Ακολουθούν δείκτες οικονομικής διάρθρωσης της Εταιρείας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 
 
 
 
 
 
 
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 
Ακολουθούν δείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας της Εταιρείας  
 
 
 
 
 
 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των χρηματοοικονομικών εσόδων και εξόδων. 
 

31/12/2016 31/12/2015

Κέρδη χρήσης προ φόρων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
2,1% 9,8%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 31/12/2016 31/12/2015

Σύνολο Ενεργητικού

Πάγιο Ενεργητικό 31/12/2016 31/12/2015

Σύνολο Ενεργητικού

77,0% 68,2%

19,2% 27,7%

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 31/12/2016 31/12/2015

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων
18,6% 13,3%

Λειτουργικά Κέρδη 31/12/2016 31/12/2015

Πωλήσεις
2,2% 11,2%
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Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν κατά την χρήση του 2016 
Την 01/10/2016 η Εταιρεία  προέβη σε πρόσληψη εκατό πενήντα (150) υπαλλήλων  από την Eurobank Business Services εταιρεία του 
ομίλου Τράπεζα Eurobank Ergasias. Ταυτόχρονα με την υπογραφή των συμβάσεων πρόσληψης, υπεγράφησαν και συμβάσεις 
παραχώρησης του προσωπικού εκατόν σαράντα εννέα (149) υπαλλήλων προς την μητρική εταιρεία Τράπεζα Eurobank Ergasias, ενώ ένας 
(1) υπάλληλος προς την εταιρεία Eurobank Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε. (FPS) θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Eurobank 
Ergasias. Η εν λόγω παραχώρηση για όλους τους ανωτέρω υπαλλήλους έχει ημερομηνία λήξης την 31/12/2017.  
Επιπροσθέτως μέσω των συμβάσεων παραχώρησης η Εταιρεία τιμολογεί όλα τα μισθολογικά κόστη που προκύπτουν τόσο προς Τράπεζα 
Eurobank Ergasias για τους  εκατόν σαράντα εννέα (149) υπαλλήλους, όπως  επίσης και για τον έναν (1) υπάλληλο προς την εταιρεία 
Eurobank Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε. (FPS). 
  
Την 01/11/2016 ανέλαβε την θέση του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ο κ. Σωτήρης Συρμακέζης σε αντικατάσταση της κας 
Ευσταθίας Πρεσβείας, και ο κ Ανέστης Πετρίδης ως μέλος ΔΣ στην θέση του κ. Στυλιανού Μυλωνόπουλου. 
 
Προοπτικές για το έτος 2017  
 Μακροοικονομικό Περιβάλλον 
Ο πραγματικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης για το 2017 αναμένεται στο 2,1%, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (Μάιος 2017) (2016: ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ 0,0%). Στο δημοσιονομικό πεδίο, το πλεόνασμα του πρωτογενούς ισοζυγίου της 
Ελλάδας για το 2016 ανήλθε σε 4,2% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας τον αντίστοιχο στόχο 0,5% του ΑΕΠ του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής 
Σταθεροποίησης (ΤΠΟΣ). Σύμφωνα με το ΤΠΟΣ το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2017 και το 2018 αναμένεται σε 1,8% και 3,5% του ΑΕΠ 
αντίστοιχα.                                                                                                                                                                                                                                 
Στις 22 Μαΐου 2017, επετεύχθη προκαταρκτική τεχνική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των Θεσμών στο πλαίσιο της δεύτερης 
αξιολόγησης του ΤΠΟΣ, η οποία είχε ξεκινήσει επίσημα τον Οκτώβριο του 2016. Μετά την υλοποίηση των προαπαιτούμενων δράσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της νομοθέτησης των μέτρων και των αντίμετρων για την περίοδο μετά το τέλος του προγράμματος , το 
Eurogroup της 15 Ιουνίου 2017 κατέληξε σε μία συνολική συμφωνία επί της δεύτερης αξιολόγησης. Η συγκεκριμένη συμφωνία δεν 
περιλάμβανε την επαρκή ποσοτικοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους. Συνεπώς αν και εξασφαλίστηκε η επί 
της αρχής συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα το τελευταίο εξακολουθεί να θεωρεί ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο. 
Η περαιτέρω ποσοτικοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους καθώς και στη συνέχεια η εφαρμογή τους αν 
χρειαστεί, αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθούν μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του ΤΠΟΣ τον Αύγουστο 2018. Βάσει της παραπάνω 
συμφωνίας ανοίγει ο δρόμος για την αποδέσμευση της επόμενης δόσης του δανείου του ΤΠΟΣ προς την Ελλάδα, η οποία ανέρχεται σε 
€8,5 δις προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες χρηματοδοτικές ανάγκες και να αποπληρωθούν χρέη του δημοσίου προς τον ιδιωτικό 
τομέα. Οι ανωτέρω εξελίξεις αναμένεται να  έχουν θετική επίδραση στο οικονομικό κλίμα και στην πραγματική οικονομία. Με δεδομένα 
τα παραπάνω σκοπός της ελληνικής κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο είναι η σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασης στις αγορές 
πριν τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος τον Αύγουστο του 2018 παρά την διατήρηση των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου εκτός του 
Προγράμματος Ομολόγων Δημοσίου Τομέα (Public Sector Purchase Program) της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
Επιπλέον, η μείωση της αβεβαιότητας βραχυπρόθεσμα σε συνδυασμό με την αποφασιστική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που 
συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του ΤΠΟΣ καθώς και η κινητοποίηση της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για τη στήριξη των 
εγχώριων επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, θα διευκόλυναν την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της 
Ελληνικής οικονομίας και την περαιτέρω σταθεροποίηση του εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος, τα οποία αποτελούν απαραίτητους 
παράγοντες για την επιστροφή της χώρας σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. 
Επί του παρόντος, οι κύριοι κίνδυνοι και οι παράγοντες αβεβαιότητας σχετίζονται με (α) τις πιθανές καθυστερήσεις στην εφαρμογή των 
ήδη συμφωνηθεισών μεταρρυθμίσεων για να επιτευχθούν οι επόμενοι στόχοι και τα ορόσημα του ΤΠΟΣ, (β) την επίδραση στην 
οικονομική δραστηριότητα των δημοσιονομικών και των σχετικών με την κοινωνική ασφάλιση μέτρων, τα οποία συμφωνήθηκαν στο 
πλαίσιο των αξιολογήσεων του ΤΠΟΣ, (γ) το χρονοδιάγραμμα μέχρι την πλήρη άρση των περιορισμών στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων 
και τη συνεπαγόμενη επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα, (δ) τον πιθανό αργό ρυθμό επιστροφής καταθέσεων και/ή τις πιθανές 
καθυστερήσεις στην αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης 
μακροοικονομικής αβεβαιότητας στην Ελλάδα, (ε) μια πιθανή επιδείνωση της προσφυγικής κρίσης και την επίδρασή της στην εγχώρια 
οικονομία και (ζ) τις γεωπολιτικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή και τους εξωτερικούς κλυδωνισμούς από μια επιβράδυνση της 
παγκόσμιας οικονομίας. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω παράγοντες που σχετίζονται με την επάρκεια της κεφαλαιακής θέσης του 
Ομίλου και την αναμενόμενη συνέχιση της πρόσβασης στο μηχανισμό χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος στο προσεχές μέλλον, 
καθώς και την πρόοδο που έχει γίνει μέχρι τώρα ως προς την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος 
οικονομικής σταθεροποίησης της Ελλάδας και παρά τις προκλήσεις που σχετίζονται με το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, θεωρεί 
ότι οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας μπορούν να συνταχθούν με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going 
concern).  
Έτσι, το έτος 2016 η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην αύξηση χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρείας από υφιστάμενους πελάτες και στην 
αύξηση του πελατολογίου από τρίτες εταιρείες για τις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών διαγωνισμών (e-auctions), των ηλεκτρονικών 
προμηθειών (e-procurement) αλλά και τις υπηρεσίες της διαχείρισης των ηλεκτρονικών τιμολογίων (e-invoicing), ενώ όσον αφορά τις 
Λογιστικές και τις Φορολογικές υπηρεσίες μετά την πλήρη ένταξη και λειτουργία και των έντεκα (11) θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου 
Eurobank -συμπεριλαμβανομένης και της Εταιρείας.-, ξεκίνησε ο λεπτομερής σχεδιασμός νέας υπηρεσίες η οποία θα απευθύνεται πλέον 
αποκλειστικά σε εκτός ομίλου Eurobank εταιρείες.  
Το πλάνο δράσης της Εταιρείας για το νέο έτος συνοψίζεται στις παρακάτω ενέργειες:  
Αύξηση των συνεργασιών με εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα, εκμεταλλευόμενοι συνέργειες με το πελατολόγιο της μητρικής εταιρείας. 
Συνέχιση υπαρχόντων συνεργασιών με φορείς του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα στις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών διαγωνισμών (e-
auctions), και στόχευση σταυροειδών πωλήσεων με την υπηρεσία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.  
Διατήρηση και ανάπτυξη της χρήσης της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Προμηθειών (e-Procurement ) στον Όμιλο Eurobank στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.  
Περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της υπηρεσίας της διαχείρισης των ηλεκτρονικών τιμολογίων (e-Invoicing).  
Σχεδιασμός και δημιουργία νέας υπηρεσίας, βασισμένη στην υπάρχουσα των Λογιστικών και Φορολογικών υπηρεσιών. 
Διαθέσιμο συνάλλαγμα 
 Η Εταιρεία δεν κατέχει, αλλά και δεν έχει απαίτηση ή υποχρέωση σε ξένο νόμισμα. 
 Ακίνητα εταιρείας 
 Η Εταιρεία δεν έχει ιδιόκτητα ακίνητα στην κατοχή της.  
 Έδρα και Υποκαταστήματα εταιρείας 
Η έδρα της εταιρείας από το έτος 2015 (05/01/2015 απόφαση  ΕΒΕΑ/υπηρεσία ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ. 140409) είναι στον Δήμο Αθηναίων 
και συγκεκριμένα στους Αμπελοκήπους.  Στεγάζεται σε 10,46 τμ σε  γραφεία στον πέμπτο (5ο) όροφο κτηρίου επί της οδού Έσλιν 13 & 
Αμαλιάδος 20.  
Από τις 07/04/2017 η Εταιρεία έχει καταθέσει αίτημα στο ΕΒΕΑ/υπηρεσία ΓΕΜΗ το οποίο έχει τον αριθμό 799010, την απόφαση της 
Έκτακτης Γ.Σ. η οποία αποφάσισε στις 27/03/2017 την αλλαγή του Δήμου στο οποίο ανήκει η Έδρα της. Ο νέος δήμος τον οποίο 
αποφάσισε η Γ.Σ. και στον οποίο πρόκειται να μεταφερθεί η Έδρα της εταιρείας είναι ο δήμος της Ν. Ιωνίας Αττικής. Η Εταιρεία αναμένει 
την έγκριση της υπηρεσίας ΓΕΜΗ προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και οι σχετικές διατυπώσεις για την μεταφορά της 
Έδρας. 
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ΑΘΗΝΑ   30/06/2017
O Αντιπρόεδρος  του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 

Σωτήρης Συρμακέζης

Η Εταιρεία διατηρεί ένα υποκατάστημα στην Αθήνα στην οδό Φιλελλήνων 10 και Ξενοφώντος 13.  
Αναλυτικά, η Εταιρεία το 2014 και με ημερομηνία 14.04.2014 υπέγραψε μισθωτήριο με την τράπεζα Eurobank Ergasias. Η μίσθωση 
αφορούσε χώρο 111,84 τμ του 3ου ορόφου επί της οδού Φιλελλήνων 10 και Ξενοφώντος 13 στην Αθήνα. Την 01.07.2016 η Εταιρεία και η 
εκμισθώτρια τράπεζα Eurobank Ergasias προχώρησαν σε τροποποίηση της από την 14.04.2014 μίσθωση. Η τροποποίηση αύξησε τα 
τετραγωνικά μέτρα που καταλαμβάνει η Εταιρεία στον 3ο όροφο του ως άνω κτηρίου και από 111,84 τμ ανήλθε συνολικά στα 410,06 τμ 
με ταυτόχρονη αύξηση του μηνιαίου τιμήματος.  
  
Επίσης την 30.06.2016 η Εταιρεία προχώρησε σε λύση μίσθωσης, διακόπτοντας την λειτουργία του υποκαταστήματός της στην οδό Λ. 
Συγγρού 188 στην Καλλιθέα Αττικής. Οι δραστηριότητες καθώς και το προσωπικό της Εταιρείας μεταφέρθηκαν στο προαναφερθέν 
υποκατάστημα στον 3ο όροφο επί της οδού Φιλελλήνων 10  και Ξενοφώντος 13 στην Αθήνα.  
 
Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης 
 Από την λήξη της χρήσης του 2016 μέχρι και την δημοσίευση της παρούσας έκθεσης, έχουν συμβεί τα :  
 
 Αναθεώρηση την τιμολογιακής της πολιτικής στις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών προμηθειών (e-Procurement). 
Με σκοπό την προσέλκυση πελατείας η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων της, αλλά και την απλοποίηση και τον 
εκσυγχρονισμό της τιμολογιακής της πολιτικής στην υπηρεσία των Ηλεκτρονικών Προμηθειών (e-Procurement), η Εταιρεία προχώρησε σε 
αναθεώρηση της εν λόγω πολιτικής. Η νέα αυτή αναθεωρημένη πολιτική προβλέπει την κατάργηση της ετήσιας αμοιβής (annual fee) και 
την μικρή ποσοστιαία αύξηση της αμοιβής επι των συναλλαγών (transaction fee).  
 
 Συνέβαλε ουσιαστικά στην διαδικασία μεταβίβασης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας Eurobank Business Services 
A.E. (θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Eurobank Ergasias) σε αγοραστή εκτός ομίλου Eurobank. 
 Η Εταιρεία μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της στην υπηρεσία των Λογιστικών και Φορολογικών εργασιών συνετέλεσε 
ουσιαστικά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας Eurobank Business 
Services A.E. (θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Eurobank Ergasias) της οποίας τηρούσε τα Λογιστικά της βιβλία,  προς τον νέο αγοραστή-
ιδιοκτήτη. Η εργασία αυτή ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαΐου 2017. Η Eurobank Business Services A.E. ταυτόχρονα υπέβαλλε αίτηση λύσης 
συνεργασίας με την Εταιρεία στις υπηρεσίες των Λογιστικών υπηρεσιών όσο σε αυτές των Ηλεκτρονικών προμηθειών (e-Procurement) 
και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoicing). 
 
Επίσης η Εταιρεία μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της στην υπηρεσία των Λογιστικών και Φορολογικών εργασιών υποστηρίζει τη  
διαδικασία συγχώνευσης της εταιρείας Eurobank Υπηρεσίες Ενημέρωσης Οφειλετών Α.Ε. (ERS)  από την Eurobank Υπηρεσίες Διαχείρισης 
Απαιτήσεων Α.Ε. (FPS) η οποία από 17/3/2017 εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Και οι δύο ανωτέρω εταιρείες είναι θυγατρικές 
της εταιρείας Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. 
   
Η Εταιρεία έχει ιδιαίτερη σημαντική εξάρτηση από τη Μητρική της Εταιρεία (Eurobank Ergasias) όσον αφορά στη δραστηριότητα της.  
Επίσης τα ταμειακά διαθέσιμα της είναι τοποθετημένα εξολοκλήρου σε λογαριασμούς που διατηρεί στη μητρική εταιρεία. Επομένως, οι 
κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία αφορούν τη δυνατότητα της μητρικής εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη 
δραστηριότητα της. 
  
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αξιολογώντας τις αβεβαιότητες αναφορικά με το μακροοικονομικό περιβάλλον καθώς και την βιωσιμότητα της 
κεφαλαιακής θέσης των Ελληνικών τραπεζών μεταξύ αυτών και της ίδιας της Τράπεζας Eurobank Ergasias μέσω της αναμενόμενης 
συνέχισης της πρόσβασης στο μηχανισμό χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος στο προσεχές μέλλον, καθώς και την πρόοδο που έχει 
γίνει μέχρι τώρα ως προς την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος οικονομικής σταθεροποίησης της 
Ελλάδας και παρά τις προκλήσεις που σχετίζονται με το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, θεωρεί ότι οι οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρίας μπορούν να συνταχθούν με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern). 
   
Κύριοι Μέτοχοι, 
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα  αποτελέσματα χρήσεως 2016.  
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
  
Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας BE Business Exchanges A.E. 
  
  
Έκθεση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
  
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας BE Business Exchanges A.E, οι οποίες αποτελούνται από την 
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης  της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και 
μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
  
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
  
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 
εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
  
Ευθύνη του Ελεγκτή 
  
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
  
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 
γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
  
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας 
γνώμης. 
   
Γνώμη 
  
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της Εταιρείας BE Business Exchanges A.E. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και 
τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
  
Έμφαση Θέματος 
  
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.1 των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων όπου γίνεται αναφορά στις ουσιώδεις αβεβαιότητες που απορρέουν από τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες στην 
Ελλάδα και τις τρέχουσες εξελίξεις οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. 
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                  Αθήνα, 9 Ιουνίου 2016

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

           Μάριος Ψάλτης

ΑΜ ΣΟΕΛ 38081
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                  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Λεωφ. Κηφισίας 268

152 32 Χαλάνδρι

ΑΜ ΣΟΕΛ 113

ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
  
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης  
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  
(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
  
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί   σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές 
απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 
  
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία BE Business Exchanges A.E. και το περιβάλλον της, δεν 
έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 
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Σημείωση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια 12

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 11 164.835

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 14

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15

Σύνολο Ενεργητικού

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 16

Υπέρ το άρτιο 16

Λοιπά Αποθεματικά (81.973)

Αποτελέσματα εις νέον

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

17

Δάνεια 18

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19

Δάνεια 18

Σύνολο υποχρεώσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     ΤΟΥ Δ.Σ

Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 105785
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Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

31/12/2016

15.947

812.167

993.906

Σ. ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.340

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

1.113.165

1.631.768

3.745.679

3.734.036

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 049333

2.744.933

4.026.022

1.281.089

31/12/2015

1.112.915

1.397.045

165.792

1.925.255

3.322.299

4.316.205

536.210

1.072

130.683

130.560

(4.039.685)

123

3.358.057

268.677

0

268.677

802.810

1.518

3.745.679

3.734.036

(4.059.078)

(177.438)

3.243.200

1.073.005

4.316.205

&  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

804.328

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

537.282

667.966

Β. ΚΟΡΡΕΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 325562 Α.Δ.Τ. ΑΙ 528335

Α. ΣΟΥΣΗ

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων.

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

4.026.022

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

Σημείωση

 Πωλήσεις
5

2.853.688 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 6 937.868 

Αμοιβές και Εξοδα Προσωπικού 7 (2.898.981)

Λειτουργικά Έξοδα 8 (520.067)

Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 12&13 (308.721)

Λειτουργικά κέρδη 63.788

Χρηματοοικονομικά έξοδα-καθαρά 9 5.305

Κέρδη προ φόρων 69.093

Φόρος Εισοδήματος 10&11 (88.485) 

Κέρδη χρήσης (19.393) 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     ΤΟΥ Δ.Σ

Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 105785

8

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 325562

(1.701.438)

&  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2.914.799

3.109

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

8.351

325.533

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Β. ΚΟΡΡΕΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 528335Α.Δ.Τ. ΑΕ 049333

328.642

(575.585)

(320.594)

01/01-

31/12/2016

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος

01/01-31/12/2015

35.579

364.220

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Α. ΣΟΥΣΗΣ. ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ
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Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

Μετοχικό 

Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο

Λοιπά 

Αποθεματικά

Υπόλοιπο στις  1 Ιανουαρίου 2015 3.745.679 3.734.036 0 

0 0 0 

17

0 0 (85.588) 

Τακτικό Αποθεματικό 0 0 3.615 

Υπόλοιπο στις 31 Ιανουαρίου 2015 3.745.679 3.734.036 (81.973) 

Υπόλοιπο στις  1 Ιανουαρίου 2016 3.745.679 3.734.036 (81.973) 

0 0 0 

17

0 0 (95.464) 

Υπόλοιπο στις 31 Ιανουαρίου 2016 3.745.679 3.734.036 (177.438) 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     ΤΟΥ Δ.Σ

Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 105785

9

0 

(4.039.685) 

(4.059.078) 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

(95.464) 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία που 

αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων.

Α. ΣΟΥΣΗ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 049333

&  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

3.243.200 

Β. ΚΟΡΡΕΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 528335

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Σ. ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ

3.079.425 (4.400.290) 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Σημείωση

(85.588) 

(3.615) 0 

(19.393) (19.393) Καθαρό κέρδος/( ζημιά) περιόδου

Αποτελέσματα 

εις νέον

3.358.057 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία που 

αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια 0 

(4.039.685) 

Καθαρό κέρδος/( ζημιά) περιόδου 364.220 364.220 

3.358.057 

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 325562
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Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

Σημείωση
01/01-

31/12/2016

Ταμειακές Ροές σε Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 69.093 

Πλέον/ μείον προσαρογές για:

Αποσβέσεις 12&13 308.721 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 17 12.321 

Προβλέψεις /Μη ταμειακά έξοδα-έσοδα (8.661) 6.174 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 8 26.184 

Έσοδα από προβλέψεις 8 (3.731) 

Έσοδα τόκων 9 (5.609) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9 304 521 

(Μείωση)/Αύξηση πελατών & λοιπών απαιτήσεων (299.121) 

(Μείωση)/ αύξηση προμηθευτών & λοιπών υποχρεώσεων 349.196 

Διαφορά από φόρο εισοδήματος προηγούμενης χρήσης (28.005) 0 

Πληρωμή φόρου εισοδήματος (112.253) 0 

(304) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 308.135 

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων  παγίων στοιχείων 12 (15.417) 

Αγορά άυλων  παγίων στοιχείων 13 (5.163) 

Τόκοι εισπραχθέντες 9 5.609 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (14.971) 

Ταμειακές Ροές σε Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων
18

322 

Καθαρές ταμειακές ροές σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες 322 

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 293.486 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 15 1.631.769 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 15 1.925.255 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     ΤΟΥ Δ.Σ

Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 105785

10

111.512 

3.631 

(44.546) 

(1.590) 

(521) 

Β. ΚΟΡΡΕΣ

(3.631) 

(1.888) 

1.631.769 

Σ. ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 049333

1.021.468 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

656.437 

01/01-31/12/2015

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

24.813 

Κατάσταση ταμειακών ροών

(47.846) 

(1.590) 

Α. ΣΟΥΣΗ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 325562

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  οικονομικών καταστάσεων.

328.642 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις και δάνεια 

(χρεολύσια, τόκοι)

(131.102) 

320.594 

1.323 

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

(331) 

610.301 

Α.Δ.Τ. ΑΙ 528335
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Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

1 Γενικές πληροφορίες

2 Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών

2.1.       Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

11

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

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern), η οποία κρίθηκε ως

κατάλληλη από το Διοικητικό Συμβούλιο, αξιολογώντας τα ακόλουθα:

Η έδρα της Εταιρείας είναι  Έσλιν 13 & Αμαλιάδος 20 ΤΚ 115 23 στους Αμπελόκηπους στην Αθήνα.           

Ο πραγματικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης για το 2017 αναμένεται στο 2,1%, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής (Μάιος 2017) (2016: ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ 0,0%). Στο δημοσιονομικό πεδίο, το πλεόνασμα του πρωτογενούς ισοζυγίου της Ελλάδας

για το 2016 ανήλθε σε 4,2% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας τον αντίστοιχο στόχο 0,5% του ΑΕΠ του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Σταθεροποίησης

(ΤΠΟΣ). Σύμφωνα με το ΤΠΟΣ το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2017 και το 2018 αναμένεται σε 1,8% και 3,5% του ΑΕΠ αντίστοιχα.

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων

Η Εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2001. Η Εταιρεία είναι Μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ και μητρική της εταιρεία είναι η

Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ που κατέχει το 98.01% του Μετοχικού της Κεφαλαίου.

Οι οικονομικές καταστάσεις, έχουν εγκριθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας στις 30/06/2017 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Στις 22 Μαΐου 2017, επετεύχθη προκαταρκτική τεχνική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των Θεσμών στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης

του ΤΠΟΣ, η οποία είχε ξεκινήσει επίσημα τον Οκτώβριο του 2016. Μετά την υλοποίηση των προαπαιτούμενων δράσεων,

συμπεριλαμβανομένης της νομοθέτησης των μέτρων και των αντίμετρων για την περίοδο μετά το πρόγραμμα, το Eurogroup της 15 Ιουνίου 2017

κατέληξε σε μία συνολική συμφωνία επί της δεύτερης αξιολόγησης. Η συγκεκριμένη συμφωνία δεν περιλάμβανε την επαρκή ποσοτικοποίηση των

μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους. Συνεπώς αν και εξασφαλίστηκε η επί της αρχής συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα το

τελευταίο εξακολουθεί να θεωρεί ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο. Η περαιτέρω ποσοτικοποίηση των μεσοπρόθεσμων

μέτρων ελάφρυνσης του χρέους καθώς και στη συνέχεια η εφαρμογή τους αν χρειαστεί, αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθούν μετά την

επιτυχημένη ολοκλήρωση του ΤΠΟΣ τον Αύγουστο 2018. Βάσει της παραπάνω συμφωνίας ανοίγει ο δρόμος για την αποδέσμευση της επόμενης

δόσης του δανείου του ΤΠΟΣ προς την Ελλάδα, η οποία ανέρχεται σε € 8,5 δις προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες χρηματοδοτικές ανάγκες

και να αποπληρωθούν χρέη του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Οι ανωτέρω εξελίξεις αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στο οικονομικό

κλίμα και στην πραγματική οικονομία. Με δεδομένα τα παραπάνω σκοπός της ελληνικής κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο είναι η σταδιακή

αποκατάσταση της πρόσβασης στις αγορές πριν τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος τον Αύγουστο του 2018 παρά την διατήρηση των τίτλων

του Ελληνικού Δημοσίου εκτός του Προγράμματος Ομολόγων Δημοσίου Τομέα (Public Sector Purchase Program) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας.

Επί του παρόντος, οι κύριοι κίνδυνοι και οι παράγοντες αβεβαιότητας σχετίζονται με (α) τις πιθανές καθυστερήσεις στην εφαρμογή των ήδη

συμφωνηθεισών μεταρρυθμίσεων για να επιτευχθούν οι επόμενοι στόχοι και τα ορόσημα του ΤΠΟΣ, (β) την επίδραση στην οικονομική

δραστηριότητα των δημοσιονομικών και των σχετικών με την κοινωνική ασφάλιση μέτρων, τα οποία συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των

αξιολογήσεων του ΤΠΟΣ, (γ) το χρονοδιάγραμμα μέχρι την πλήρη άρση των περιορισμών στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και τη συνεπαγόμενη

επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα, (δ) τον πιθανό αργό ρυθμό επιστροφής καταθέσεων και/ή τις πιθανές καθυστερήσεις στην

αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μακροοικονομικής αβεβαιότητας στην

Ελλάδα, (ε) μια πιθανή επιδείνωση της προσφυγικής κρίσης και την επίδρασή της στην εγχώρια οικονομία και (ζ) τις γεωπολιτικές συνθήκες στην

ευρύτερη περιοχή και τους εξωτερικούς κλυδωνισμούς από μια επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η δραστηριοποίηση στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και έχει ως αντικείμενο την παροχή σε συναλλασσόμενες

επιχειρήσεις υπηρεσιών σχετικά με πάσης φύσεως εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω συστημάτων. Μέσα στο 2007 επέκτεινε

το σκοπό της με στόχο να μπορεί να παρέχει και άλλους είδους υπηρεσίες όπως ενδεικτικά, υπηρεσίες σχετικές με συστήματα πληροφορικής και

τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες σύνδεσης και πρόσβασης στο διαδίκτυο, υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκκαθάρισης συναλλαγών, υπηρεσίες σε τρίτους

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

εξυπηρέτηση της πελατείας τους (customer service), προώθηση ή/και εκτέλεση πωλήσεων από απόσταση (distance selling) υπηρεσίες

ηλεκτρονικής διαφήμισης, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και λοιπές συναφείς υπηρεσίες. Επιπλέον μέσα στο 2013 επέκτεινε τον σκοπό της

συμπεριλαμβάνοντας λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες. Ειδικά η παροχή λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν τις

υπηρεσίες όπως (α) λογιστικής επαλήθευσης, (β) σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων, σύνταξης και δημοσίευσης

ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων ανακοινώσεων κλπ, (γ) τήρησης λογιστικών βιβλίων (δ) μισθολογίου, (ε) λογιστικών αποτιμήσεων,

απογραφών, βεβαιώσεων κλπ, (στ) διαχείριση ταμείου πελατών (ζ) προετοιμασία και σύνταξη φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων

και κάθε συναφή προς τα ανωτέρω ή παρεπόμενη υπηρεσία.

Επιπλέον, η μείωση της αβεβαιότητας βραχυπρόθεσμα σε συνδυασμό με την αποφασιστική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν

στο πλαίσιο του ΤΠΟΣ καθώς και η κινητοποίηση της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για τη στήριξη των εγχώριων επενδύσεων

και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, θα διευκόλυναν την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας και την

περαιτέρω σταθεροποίηση του εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος, τα οποία αποτελούν απαραίτητους παράγοντες για την επιστροφή της

χώρας σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.
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Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 11, Τροποποίηση - Από κοινού Συμφωνίες 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει τη μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού

δραστηριότητα, η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. 

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΛΠ 19, Τροποποίηση – Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές Εργαζομένων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών

αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. 

Στο πρώτο τρίμηνο του 2017, η Μητρική της Εταιρείας "Eurobank Ergasias S.A." αύξησε προσωρινά την εξάρτησή της από το μηχανισμό

χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος το ύψος του οποίου στο τέλος Μαρτίου 2017 ανερχόταν σε € 15,7 δις (εκ των οποίων € 12,2 δις

αφορούσαν σε χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας - ELA) (31 Δεκεμβρίου 2016: € 13,9 δις εκ των οποίων € 11,9

δις από τον ELA), κυρίως λόγω της αντικατάστασης του δανεισμού από την διατραπεζική αγορά μέσω συμφωνιών επαναγοράς χρεογράφων με

χρήση ομολόγων του ΕΤΧΣ με χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανταλλαγή των ομολόγων του ΕΤΧΣ. Την 30

Απριλίου 2017, η χρηματοδότηση της Μητρικής της Εταιρείας "Eurobank Ergasias S.A." από το Ευρωσύστημα ανήλθε σε € 14,5 δις (εκ των οποίων

€ 11,9 δις από τον ELA), κυρίως λόγω των εισροών από την πώληση των ανταλλαχθέντων ομολόγων του ΕΤΧΣ, ενώ οι καταθέσεις του Ομίλου δεν

έχουν μεταβληθεί σημαντικά.

Κίνδυνος κεφαλαιακής επάρκειας

Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με το Ελληνικό μακροοικονομικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την άμεση και έμμεση

έκθεσή του στον πιστωτικό κίνδυνο του Ελληνικού Δημοσίου. Ένας βασικός τομέας που εστιάζει είναι η ενεργή διαχείριση των μη

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με επιταχυνόμενους ρυθμούς, με σκοπό τη σημαντική μείωση του υπολοίπου τους, σύμφωνα με τους

λειτουργικούς στόχους της Τράπεζας και αξιοποιώντας την εσωτερική υποδομή του Ομίλου, τις συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς και τις

σημαντικές νομοθετικές αλλαγές που έχουν γίνει ή αναμένεται να γίνουν. 

Ο Όμιλος συνεχίζει να εστιάζει στην ενίσχυση της κεφαλαιακής του θέσης με την περαιτέρω αύξηση των προ-προβλέψεων κερδών, διατηρώντας

παράλληλα τις αποτελεσματικές πρακτικές του για τη διαχείριση κινδύνων και προβαίνοντας σε πρόσθετες πρωτοβουλίες σχετικές με την

αναδιάρθρωση, το μετασχηματισμό ή τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα δημιουργήσουν ή θα

αποδεσμεύσουν περαιτέρω κεφάλαια και/ή θα μειώσουν τα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού. Ο Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της

κατηγορίας 1 (CET1) του Ομίλου ανήλθε σε 17,3% την 31 Μαρτίου 2017 και τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε € 37

εκατ. για τη περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2017.

Κίνδυνος ρευστότητας

ΔΛΠ 27, Τροποποίηση – Μέθοδος της καθαρής θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τη λογιστική αντιμετώπιση για προγράμματα συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα οποία οι εργαζόμενοι ή τρίτοι

απαιτείται να προβαίνουν σε εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές

εργαζομένων που υπολογίζονται βάσει ενός σταθερού ποσοστού επί του μισθού τους. Η τροποποίηση επιτρέπει, οι εισφορές αυτές να

αφαιρούνται από το κόστος υπηρεσίας, στη χρήση που η σχετική υπηρεσία παρέχεται από τον εργαζόμενο, αντί της κατανομής τους στα έτη

υπηρεσίας του. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38, Τροποποιήσεις- Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός

περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών

οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. 

Εκτίμηση για τη συνέχιση της δραστηριότητας

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις σε πρότυπα και νέες διερμηνείες, όπως εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και την

Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είναι σε

ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2015:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω παράγοντες που σχετίζονται με την επάρκεια της κεφαλαιακής θέσης του Ομίλου

και την αναμενόμενη συνέχιση της πρόσβασης στο μηχανισμό χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος στο προσεχές μέλλον, καθώς και την

πρόοδο που έχει γίνει μέχρι τώρα ως προς την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος οικονομικής σταθεροποίησης

της Ελλάδας και παρά τις προκλήσεις που σχετίζονται με το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, θεωρεί ότι οι οικονομικές καταστάσεις του

Ομίλου μπορούν να συνταχθούν με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern).

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν

τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης αποσαφηνίζει τον ορισμό των

ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα, ατομικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που καταρτίζονται συμπληρωματικά των

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή συμπληρωματικά των οικονομικών καταστάσεων ενός επενδυτή που δεν έχει επενδύσεις σε

θυγατρικές αλλά έχει επενδύσεις σε συγγενείς ή κοινοπραξίες, οι οποίες επενδύσεις απαιτείται, βάσει του ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς

επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες, να λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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Οι τροποποιήσεις εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του κύκλου 2012-14 του

ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα θέματα που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές

είναι τα ακόλουθα:

Διευκρίνιση στο ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» της έννοιας του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε

αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.

Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων που δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Εταιρεία

Ένα πλήθος νέων προτύπων και τροποποιήσεων σε υπάρχοντα πρότυπα θα τεθούν σε ισχύ μετά το 2016, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Εταιρεία δεν τα έχει υιοθετήσει νωρίτερα από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής τους. Αυτά

που ενδέχεται να είναι σχετικά με την Εταιρεία έχουν ως ακολούθως: 

ΔΛΠ 7, Τροποποίηση – Γνωστοποιήσεις (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2017, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση πληροφοριών που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις

μεταβολές στις υποχρεώσεις προερχόμενες από χρηματοδοτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων τόσο των αλλαγών από ταμειακές ροές

όσο και μη ταμειακές μεταβολές. Οι απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις επιπροσθέτως ισχύουν για μεταβολές σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά

στοιχεία, όπως περιουσιακά στοιχεία που αντισταθμίζουν υποχρεώσεις προερχόμενες από χρηματοδοτικές δραστηριότητες, εάν οι ταμειακές

ροές από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είχαν συμπεριληφθεί ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές αυτών θα συμπεριληφθούν στις ταμειακές ροές

από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. 

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τους διαθέσιμους προς πώληση επενδυτικούς 

τίτλους και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων χρηματοοικονομικών

μέσων), τα οποία επιμετρώνται στην εύλογη αξία.

Διευκρίνηση του ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» πως

όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς

διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.

Οι τροποποιήσεις εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε επτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του

ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα θέματα που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές

είναι τα ακόλουθα:

Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια»

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις  οικονομικές καταστάσεις του Εταιρείας.

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της εξαίρεσης όσον αφορά την ενοποίηση των θυγατρικών εταιρειών από τις εταιρείες

επενδύσεων. 

Βασικά διοικητικά στελέχη στο ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»

Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων στο ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»

Συνάθροιση των λειτουργικών τομέων και συμφωνία του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού των τομέων προς αναφορά με τα στοιχεία

ενεργητικού της οικονομικής οντότητας στο ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28, Τροποποιήσεις - Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της εξαίρεσης όσον αφορά την ενοποίηση  

Λογιστικός χειρισμός ενδεχόμενου τιμήματος σε μια συνένωση επιχειρήσεων στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»

Ορισμός της προϋπόθεσης κατοχύρωσης στο ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2010-2012  

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις στο ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»

Προσθήκη στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» συγκεκριμένων οδηγιών προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να

προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί

συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη. Επιπλέον διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης

του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες

τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34. 

Διευκρίνιση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» ότι όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών

προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα

στην οποία αυτές προκύπτουν.

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012-2014 

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Εταιρείας.

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την υιοθέτηση εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες επηρεάζουν τα

λογιστικά υπόλοιπα των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα υπόλοιπα των εσόδων και εξόδων της περιόδου αναφοράς. Παρά το γεγονός ότι οι

εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στη βέλτιστη γνώση της Διοίκησης σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα

ενδέχεται να διαφέρουν. 
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Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 9, Χρηματοοικονομικά μέσα (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 σχετίζεται με Χρηματοοικονομικά Μέσα και περιλαμβάνει αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραµµές και νέες απαιτήσεις που αφορούν

την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση καθώς και την λογιστική αντιστάθμισης αυτών. Το πρότυπο εφαρμόζει μια ενιαία προσέγγιση για

την ταξινόμηση όλων των κατηγοριών των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, σύμφωνα με την οποία η ταξινόμηση και επιμέτρηση

των στοιχείων αυτών βασίζεται στο επιχειρησιακό μοντέλο της εταιρείας που χρησιμοποιεί για τη διαχείριση τους και στα χαρακτηριστικά των

συμβατικών ταμειακών ροών τους. Το ΔΠΧΑ εισάγει ένα μοντέλο απομείωσης βασιζόμενο στις αναμενόμενες ζημιές από πιστωτικό κίνδυνο και

αντικαθιστά το υφιστάμενο μοντέλο των πραγματοποιηθέντων ζημιών. Το πρότυπο εισάγει επίσης αλλαγές στο μοντέλο λογιστικής

αντιστάθμισης, οι οποίες στοχεύουν να ευθυγραμμίσουν την λογιστική αντιστάθμισης με τις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων.

Η Εταιρεία επί του παρόντος αξιολογεί την επίπτωση των νέων απαιτήσεων, ωστόσο δεν αναμένει σημαντική ποσοτική επίδραση στις

οικονομικές καταστάσεις κατά την μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η Εταιρεία σχεδιάζει να υιοθετήσει το ΔΠΧΑ 9 κατά την ημερομηνία που αυτό θα τεθεί

σε υποχρεωτική ισχύ.

ΔΠΧΑ 15, Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 θεσπίζει ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο υπόδειγμα αναγνώρισης των εσόδων με σκοπό την συστηματική εφαρμογή του σε όλες τις

συμβάσεις πελατών, προσδιορίζει το χρόνο και το ύψος αναγνώρισης των εσόδων, πλην όμως, δεν επηρεάζει την αναγνώριση εσόδων από

χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 39. Επιπροσθέτως, το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα

προγενέστερα πρότυπα ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις Κατασκευής» μαζί με συναφείς διερμηνείες σε ότι αφορά την αναγνώριση

εσόδων. 
Η Εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος τις επιπτώσεις του ΔΠΧΑ 15 στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ωστόσο, η υιοθέτησή του δεν

αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση σε αυτές. 

ΔΛΠ 12, Τροποποίηση - Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημιές (σε ισχύ από την 1

Ιανουαρίου 2017, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι (α) οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές χρεωστικών τίτλων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία στις οικονομικές

καταστάσεις και σε κόστος για σκοπούς φορολογικούς μπορούν να επιφέρουν εκπεστέες προσωρινές διαφορές, ανεξαρτήτως εάν η εταιρεία

πρόκειται να ανακτήσει την λογιστική αξία του χρεωστικού τίτλου μέσω πώλησης ή χρήσης (β) οι εκτιμήσεις για τα μελλοντικά φορολογητέα

κέρδη εξαιρούν τις φορολογικές εκπτώσεις προερχόμενες από τον αντιλογισμό αυτών των εκπεστέων προσωρινών διαφορών (γ) η εκτίμηση των

πιθανών μελλοντικών φορολογητέων κερδών μπορεί να περιλαμβάνει την ανάκτηση ενός στοιχείου ενεργητικού για ποσό μεγαλύτερο από την

λογιστική του αξία, εάν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι είναι πιθανό ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία και (δ) μια αναβαλλόμενη

φορολογική απαίτηση εξετάζεται σε συνδυασμό με όλες τις άλλες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, όταν ο φορολογικός νόμος δεν

περιορίζει τις πηγές των φορολογητέων κερδών από τις οποίες εκπεστέες προσωρινές φορολογικές διαφορές που ανακτώνται μπορούν να

εκπέσουν. Όπου υφίστανται περιορισμοί, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εξετάζονται σε συνδυασμό μόνο με τις αναβαλλόμενες

φορολογικές απαιτήσεις του ίδιου τύπου. 

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΛΠ 40, Τροποποίηση – Επενδύσεις σε Ακίνητα (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η μεταφορά ενός ακίνητου, συμπεριλαμβανομένου ενός ακινήτου υπό κατασκευή ή ανάπτυξη, εντός ή εκτός

των επενδύσεων σε ακίνητα, θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν συντελείται αλλαγή στην χρήση του ακινήτου. Αυτή η αλλαγή στην

χρήση πραγματοποιείται όταν το ακίνητο πληρεί ή παύει να πληρεί τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και θα πρέπει να τεκμηριώνεται

καταλλήλως.   

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

ΔΠΧΑ 2, Τροποποίηση – Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών (σε ισχύ 1 Ιανουαρίου 2018, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

Η τροποποίηση αναφέρεται α) στην επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά β) την

λογιστική τροποποιήσεων παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά σε παροχές που εξαρτώνται από

την αξία των μετοχών και διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους γ) την ταξινόμηση παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και

διακανονίζονται καθαρά από φορολογικές κρατήσεις. 

Συγκεκριμένα, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία παροχή που εξαρτάται από την αξία μετοχών και διακανονίζεται σε μετρητά επιμετράται

χρησιμοποιώντας την ίδια προσέγγιση με τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους,

συνεπώς κατά την επιμέτρηση της υποχρέωσης, οι συνθήκες αγοράς και οι προυποθέσεις μη κατοχύρωσης λαμβάνονται υπόψη στην επιμέτρηση

της ‘εύλογης αξίας’, αλλά συνθήκες που δεν αφορούν στην αγορά και προυποθέσεις υπηρεσίας αντανακλώνται στην εκτίμηση του αριθμού των

χορηγούμενων παροχών που αναμένεται να κατοχυρωθεί.

Επιπροσθέτως, διευκρινίζει ότι όταν μία παροχή που εξαρτάται από την αξία μετοχών και διακανονίζεται σε μετρητά, τροποποιείται σε παροχή

που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους, ως αποτέλεσμα αλλαγών στους όρους και στις συνθήκες

του, η υποχρέωση από το αρχική παροχή που εξαρτάται από την αξία μετοχών και διακανονίζεται σε μετρητά αποαναγνωρίζεται και η παροχή

που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία

τροποποίησης, και αναγνωρίζεται στον βαθμό που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί έως εκείνη την ημέρα. Οποια διαφορά μεταξύ της

λογιστικής αξίας της υποχρέωσης που αποαναγνωρίστηκε και του ποσού που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια την εν λόγω ημέρα,

αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα. 

Μία παροχή που εξαρτάται από την αξία μετοχών, την οποία η οικονομική οντότητα επιτρέπεται ή είναι υποχρεωμένη να την διακανονίσει

καθαρά, μετά από παρακράτηση ενός μέρους των μετοχών, προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση για παρακράτηση φόρου εκ μέρους του

εργαζομένου (καθαρός διακανονισμός) ταξινομείται ως παροχή που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και διακανονίζεται με συμμετοχικούς

τίτλους, στο σύνολό της, υπό την προυπόθεση ότι η παροχή θα είχε ούτως ή άλλως ταξινομηθεί έτσι εάν δεν περιελάμβανε το στοιχείο του

καθαρού διακανονισμού.
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Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16, το οποίο αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 και τις σχετικές διερμηνείες, η ταξινόμηση των μισθώσεων από την πλευρά του

μισθωτή, ως λειτουργικές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις, καταργείται και όλες οι μισθώσεις αντιμετωπίζονται παρόμοια με τις χρηματοδοτικές

μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17. Το νέο πρότυπο προβλέπει την αναγνώριση του ‘δικαιώματος χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού’

(right of use asset) και της ‘υποχρέωσης από μισθώσεις’, στην παρούσα αξία των πληρωτέων μισθωμάτων κατά την διάρκεια της περιόδου

μίσθωσης, σε περίπτωση που υπάρχει συμβόλαιο ή μέρος συμβολαίου που αποδίδει στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού

στοιχείου για μία χρονική περίοδο έναντι τιμήματος. Κατά συνέπεια, η σταθερή μέθοδος αναγνώρισης του εξόδου από λειτουργικές μισθώσεις

σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 αντικαθίσταται από την απόσβεση του ‘δικαιώματος χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού’ και τον τόκο-έξοδο της

‘υποχρέωσης από μισθώσεις’. Η αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τους μισθωτές, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν

απαιτείται για ορισμένες βραχυπρόθεσμης διάρκειας μισθώσεις και μισθώσεις στοιχείων ενεργητικού χαμηλής αξίας. Επιπροσθέτως, ο λογιστικός

χειρισμός για τους εκμισθωτές δεν επηρεάζεται ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16. 

Η Εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος την επίδραση του ΔΠΧΑ 16 στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 – 2016 (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2017 και 1 Ιανουαρίου 2018, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

Οι τροποποιήσεις εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε δύο πρότυπα, σε συνέχεια της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του κύκλου των ετήσιων

βελτιώσεων 2014-2016 του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα θέματα στα οποία εστιάζουν οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως

ακολούθως:

Διευκρινίζουν στο ΔΠΧΑ 12 ‘Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες’ ότι οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων που αυτό ορίζει,

έχουν εφαρμογή στην συμμετοχή μιάς οικονομικής οντότητας σε θυγατρική, κοινοπραξία ή συγγενή επιχείρηση ταξινομημένη ως κατεχόμενη

προς πώληση εκτός από την απαίτηση για συνοπτική οικονομική πληροφόρηση. Η τροποποίηση ισχύει για ετήσιες περιόδους από ή μετά την 1

Ιανουαρίου 2017.

Διευκρινίζουν στο ΔΛΠ 28 ‘Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες’ ότι αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών,

αμοιβαία κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες μπορούν να επιλέξουν να επιμετρήσουν τις συμμετοχές τους σε συγγενείς εταιρίες ή κοινοπραξίες

στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει χωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική

αναγνώριση. Η τροποποίηση ισχύει για ετήσιες περιόδους από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. 

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΕΔΔΠΧA 22, Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

To ΕΔΔΠΧΑ 22 παρέχει τις απαιτήσεις αναφορικά με το ποιά συναλλαγματική ισοτιμία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την απεικόνιση

συναλλαγών σε ξένο νόμισμα που περιλαμβάνουν προκαταβολές. Η διερμηνεία αποσαφηνίζει ότι σε αυτή την περίπτωση η ημερομηνία

συναλλαγής για τον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αρχική αναγνώριση του σχετικού στοιχείου

ενεργητικού, εξόδου ή εσόδου είναι η ημερομηνία της προκαταβολής, δηλαδή η ημερομηνία που η οικονομική οντότητα αρχικά αναγνώρισε το

μη χρηματικό στοιχείο ενεργητικού (έξοδο επόμενων χρήσεων) ή το μη χρηματικό στοιχείο παθητικού (έσοδο επόμενων χρήσεων) που προέκυψε

από την προκαταβολή του τιμήματος. Εάν υπάρχουν πολυάριθμες καταβολές ή πληρωμές εκ των προτέρων, η οικονομική οντότητα θα πρέπει να

προσδιορίσει μία ημερομηνία συναλλαγής για κάθε καταβολή ή είσπραξη. 

ΔΠΧΑ 15, Τροποποίηση (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 15, διευκρινίζει: 

·         Πότε ένα υποσχόμενο αγαθό ή υπηρεσία μπορεί να προσδιοριστεί χωριστά από άλλες υποσχέσεις σε μία σύμβαση, δηλαδή είναι διακριτό ή

διακριτή στο πλαίσιο της σύμβασης, το οποίο αποτελεί μέρος της αξιολόγησης της οικονομικής οντότητας για το αν ένα υποσχόμενο αγαθό ή

υπηρεσία αποτελεί υποχρέωση εκτέλεσης.

·         Τις οδηγίες εφαρμογής αναφορικά με την διάκριση εντολέα εντολοδόχου ώστε να προσδιοριστεί εάν η φύση της υπόσχεσης της οικονομικής

οντότητας είναι να παρέχει υποσχόμενα αγαθά ή υπηρεσίες η ίδια (δηλ. η οικονομική οντότητα είναι εντολέας) ή εάν κανονίζει αγαθά ή

υπηρεσίες να παρέχονται από άλλον (δηλ. η οικονομική οντότητα είναι εντολοδόχος).

·         Για μία άδεια χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας (intellectual property), πότε οι δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας επηρεάζουν

σημαντικά την πνευματική ιδιοκτησία αυτή στην οποία ο πελάτης έχει δικαιώματα, γεγονός που αποτελεί παράγοντα που προσδιορίζει εάν η

εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο σε βάθος χρόνου ή σε δεδομένη χρονική στιγμή.

·         Το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης για δικαιώματα βάσει πωλήσεων ή χρήσης, αναφορικά με άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας (περιορισμός

στο δικαίωμα) όταν υπάρχουν άλλα υποσχόμενα αγαθά ή υπηρεσίες στην σύμβαση. 

Η τροποποίηση, επιπλέον, προσθέτει δύο πρακτικές λύσεις στις απαιτήσεις μετάβασης του ΔΠΧΑ 15 για ολοκληρωμένες συμβάσεις σε περίπτωση

μετάβασης με πλήρη αναδρομική μετάβαση, και για τροποποιημένες συμβάσεις στην μετάβαση.

Η Εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος τις επιπτώσεις του ΔΠΧΑ 15 στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ωστόσο, η υιοθέτησή του δεν

αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση σε αυτές. 

ΔΠΧΑ 16, Μισθώσεις (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2019, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

Η υιοθέτηση της διερμηνείας δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τους διαθέσιμους προς πώληση επενδυτικούς 

τίτλους και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων χρηματοοικονομικών

μέσων), τα οποία επιμετρώνται στην εύλογη αξία.

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την υιοθέτηση εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες επηρεάζουν τα

λογιστικά υπόλοιπα των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα υπόλοιπα των εσόδων και εξόδων της περιόδου αναφοράς. Παρά το γεγονός ότι οι

εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στη βέλτιστη γνώση της Διοίκησης σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα

ενδέχεται να διαφέρουν. 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), που είναι το συναλλακτικό νόμισμα της Τράπεζας. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά,

για τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται σε Ευρώ έχει γίνει στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο εκατομμύριο.
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Οι αμοιβές και οι προμήθειες που αφορούν σε συναλλαγές, σε παροχή συστήματος, και σε παροχή υπηρεσιών, αποτελούν την κύρια πηγή

εσόδου της Εταιρείας. Τα εν λόγω έσοδα αναγνωρίζονται στη χρήση που παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες, σύμφωνα με την ολοκλήρωση των

συναλλαγών και το βαθμό ολοκλήρωσης των υπηρεσιών βάσει των υπογεγραμμένων συμβάσεων πελατών.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής τους ως

ακολούθως:

·         Λογισμικό μέσω του οποίου παρέχονται οι υπηρεσίες της Εταιρείας (Production software)  18 έτη 

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

·         Λοιπά λογισμικά προγράμματα 4 - 5 έτη

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και

επιστροφές.

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

(γ) Αμοιβές από Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 

6 έτη - 7 έτη

Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων

Οι αμοιβές από διάθεση προσωπικού (βάσει σύμβασης) τιμολογούνται μετά την υπογραφή σύμβασης. Τα εν λόγω έσοδα αναγνωρίζονται στην

χρήση που παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες.

·         Σήματα & Άδειες  4 -5 έτη

(δ) Αμοιβές από διάθεση προσωπικού

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται σε ευρώ με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν κατά την

ημερομηνία του ισολογισμού, και οι συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.

Οι αμοιβές από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες (βάσει σύμβασης) τιμολογούνται μετά την υπογραφή σύμβασης. Τα εν λόγω έσοδα

αναγνωρίζονται στην χρήση που παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες σύμφωνα με το βαθμό ολοκλήρωσης αυτών.

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρώνται βάση του νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο

οποίο η εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα ). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα

και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας.

(β) Συνδρομές

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, o εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός, παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως

μετά την αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης. Τα ενσώματα πάγια αξιολογούνται

περιοδικά για απομείωση, και οποιαδήποτε ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. Τα ενσώματα πάγια

στοιχεία αποτιμούνται στη τιμή κτήσεώς τους (ιστορικό κόστος), η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και

μειωμένη με τις αποσβέσεις και τις προβλέψεις υποτίμησης της αξίας τους.

6 έτη - 7 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Οι ετήσιες συνδρομές (βάσει σύμβασης) τιμολογούνται με την υπογραφή της σύμβασης οπότε και δίδονται και οι κωδικοί πρόσβασης στο

σύστημα στους πελάτες και αναγνωρίζονται στη χρονική περίοδο που αφορούν.

(α) Αμοιβές και προμήθειες

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής τους ως

ακολούθως: 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και

επιστροφές.

α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης.

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση και προσαρμόζονται ανάλογα,

τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης.

Στην κατηγορία άυλα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται τα λογισμικά προγράμματα με τα οποία η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της, τα

λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των διοικητικών λειτουργιών της Εταιρείας καθώς και τα σήματα της

Εταιρείας. Όλα τα προαναφερθέντα, παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως μετά την αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των

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

αναγνωρίζεται απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. Το κόστος κτήσης των άυλων πάγιων στοιχείων περιλαμβάνει, την τιμή κτήσεως

(ιστορικό κόστος), τις τυχόν προσαυξήσεις με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων, μειωμένη με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις

προβλέψεις υποτίμησης της αξίας τους. 

Κατά τη διάρκεια του συμβολαίου εκμίσθωσης ή της

προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής εάν μικρότερη

4 έτη - 5 έτη

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, καταχωρούνται με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Όλες οι

συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.
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Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως

χρηματοδοτικές μισθώσεις.  Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης

αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των

χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι

αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις.  Το μέρος του

χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

 Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται με βάση τον χρόνο της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων. 

(β) Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι εκμισθωτής

Η Εταιρεία δεν συνάπτει τέτοιες μισθώσεις

ii) Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας παραμένουν με τον εκμισθωτή καταχωρούνται ως λειτουργικές

μισθώσεις. Πληρωμές που αφορούν λειτουργικές μισθώσεις, αναγνωρίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων αναλογικά κατά τη διάρκεια της

μίσθωσης.

Λειτουργικές Μισθώσεις:

Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα εκτός εάν αφορά

στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης

αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση αντίστοιχα.

Ειδικά το λογισμικό της εταιρείας Production software αποσβένεται με βάση τον ωφέλιμο χρόνο ζωής  του Παγίου. 

Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας έχουν μεταφερθεί στον μισθωτή καταχωρούνται ως χρηματοδοτικές

μισθώσεις και ακολουθούνται οι διατάξεις του ΔΛΠ 17. 

i) Λειτουργικές μισθώσεις

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των άυλων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση και προσαρμόζονται ανάλογα, τουλάχιστον στο

τέλος κάθε χρήσης.  

Το έσοδο από ενοίκια αναγνωρίζεται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της περιόδου μίσθωσης. 

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις:        

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, δεν αναγνωρίζονται οι αναβαλλόμενες

φορολογικές υποχρεώσεις αν προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν

προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε

η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημιά. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τους

φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ημερομηνία ισολογισμού και

αναμένεται να είναι σε ισχύ όταν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα ανακτηθεί ή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θα

τακτοποιηθεί.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νόμιμα εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφίζονται οι

τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σχετίζονται με φόρους

εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε στην ίδια επιχείρηση που είναι υπόχρεη φόρου είτε σε διαφορετικές

επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες φόρου, όταν υπάρχει η πρόθεση να τακτοποιηθούν τα υπόλοιπα σε καθαρή βάση.

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ημερομηνία

ισολογισμού στις χώρες όπου η Εταιρεία λειτουργεί και αποφέρει κέρδη. Η Διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις στις φορολογικές δηλώσεις

σχετικά με καταστάσεις όπου η φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία. Σχηματίζει προβλέψεις, όπου είναι απαραίτητο, σε σχέση με τα

ποσά που αναμένονται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη

χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης και μεταγενέστερα μειώνονται

με τυχόν πρόβλεψη απομείωσης. Η πρόβλεψη απομείωσης για τις εμπορικές απαιτήσεις δημιουργείται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η

Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά των απαιτήσεων με βάσει τους συμβατικούς όρους.  

(α) Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι μισθωτής
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Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους

δεν θα ανακτηθεί. Η ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται κατά το ποσό που η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την

ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος

και της αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες

δημιουργίας ταμειακών ροών (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). Δεν υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή

(γ) Προγράµµατα για συµµετοχή στα κέρδη και επιδόµατα

Το κόστος παρελθούσας προϋπηρεσίας και το έξοδο τόκου αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Για τον υπολογισμό της

υποχρέωσης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, η Εταιρεία επιπλέον λαμβάνει υπόψη πιθανές αποχωρήσεις

προσωπικού προ της κανονικής συνταξιοδότησης βάσει των όρων προηγουμένων προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, η εταιρεία σχηματίζει υποχρέωση αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για

υπαλλήλους που δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωση, όταν αυτοί παραμένουν στη υπηρεσία μέχρι τη συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης. Η

αποζημίωση αυτή υπολογίζεται βάσει των ετών υπηρεσίας και των απολαβών τω υπαλλήλων κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Το ποσό

της υποχρέωσης σχηματίζεται βάσει αναλογιστικής μελέτης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας. Σύμφωνα με

τη μέθοδο αυτή, το κόστος για αποζημίωση εξόδου από την υπηρεσία αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια των

χρόνων υπηρεσίας των υπαλλήλων, σύμφωνα με αναλογιστικές αποτιμήσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. 

Οι υποχρεώσεις από δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μείον τα έξοδα συναλλαγής. Μεταγενέστερα οι μακροπρόθεσμες

υποχρεώσεις από δάνεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, τυχόν διαφορά μεταξύ των αρχικά καθαρών ποσών που εισπράχθηκαν και της

αξίας κατά την λήξη του δανεισμού καταχωρούνται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων κατά την χρονική διάρκεια του δανεισμού µε τη μέθοδο

του πραγματικού επιτοκίου.

(α) Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία συµµετέχει σε προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων εισφορών σύµφωνα µε τα οποία καταβάλλει σταθερές εισφορές σε

ασφαλιστικά ταµεία. Η Εταιρεία δεν έχει άλλες υποχρεώσεις για πληρωµές συντάξεων πέραν των εισφορών που καταβάλλει.

Οι εισφορές της Εταιρείας στα προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων εισφορών αναγνωρίζονται ως παροχές προς το προσωπικό κατά

την περίοδο που αφορούν. 

Οι προβλέψεις αποτιμώνται, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, στην παρούσα αξία των χρηματοοικονομικών εκροών που σύμφωνα με την

καλύτερη δυνατή εκτίμηση της Διοίκησης θα απαιτηθούν για τον διακανονισμό της παρούσας δέσμευσης. Το προεξοφλητικό επιτόκιο όπου

χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος

και τους κινδύνους σχετικά με τη συγκεκριμένη δέσμευση.    

Τα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, καταθέσεις όψεως σε τράπεζες και υψηλής ρευστοποίησης

επενδύσεις  µε αρχική λήξη μικρότερη των τριών(3) µηνών.

(β) Αποζηµιώσεις αποχώρησης προσωπικού

Η υποχρέωση της αποζημίωσης εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζεται ως παρούσα αξία τω αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών εκροών,

χρησιμοποιώντας επιτόκια Ευρωπαϊκών εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης. Σε χώρες όπου το βάθος αγοράς για τέτοια

ομόλογα είναι ανεπαρκές, χρησιμοποιούνται οι αποδόσεις κυβερνητικών ομολόγων στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Το νόμισμα και οι όροι

έξης των ομολόγων που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνα με το νόμισμα και την εκτιμώμενη διάρκεια της υποχρέωσης αποζημίωσης

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τον υπολογισμό της αποζημίωσης

αποχώρησης για την Εταιρεία αναγνωρίζονται απευθείας στα λοιπά αποτελέσματα χρήσης την περίοδο που προκύπτουν και δεν μεταφέρονται

στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους.

Οι κοινές µετοχές καταχωρούνται ως ίδια κεφάλαια.

 Ταµειακά διαθέσιµα και  ισοδύναµα

Οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση του εργαζομένου τερματίζεται από την εταιρεία πριν από την

κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης, ή όταν ένας εργαζόμενος δέχεται προσφορά παροχών σε αντάλλαγμα για τον οικειοθελή τερματισμό της

απασχόλησής του. Η Εταιρεία αναγνωρίζει παροχές εξόδου από τη υπηρεσία το συντομότερο μεταξύ των παρακάτω ημερομηνιών : (α) όταν η

Εταιρεία δεν έχει την δυνατότητα να αποσύρει πλέον την προσφορά αυτών των παροχών και (β) όταν η Εταιρεία αναγνωρίζει το κόστος μιας

αναδιάρθρωσης και περιλαμβάνει την πληρωμή των παροχών εξόδου από την υπηρεσία. Σε περίπτωση που μια προσφορά γίνεται για να

ενθαρρύνει την οικειοθελή αποχώρηση, οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία επιμετρούνται βάσει του αριθμού των εργαζομένων που

αναμένεται να αποδεχθούν την προσφορά. Παροχές που καθίστανται καταβλητέες σε περισσότερο από 12 μήνες από το τέλος της περιόδου

αναφοράς προεξοφλούνται σε παρούσα αξία.

Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η ∆ιοίκηση περιοδικά ανταµοίβει µε µετρητά (bonus), κατά βούληση υπαλλήλους µε υψηλή απόδοση. Παροχές σε µετρητά (bonus) µέσω της

μισθοδοσίας, αναγνωρίζονται ως δεδουλευµένα έξοδα προσωπικού. Η διανοµή κερδών στους υπαλλήλους, αναγνωρίζεται ως έξοδο προσωπικού

στη χρήση που εγκρίνεται από τους μετόχους της Εταιρείας.

Τα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου παρουσιάζονται καθαρά από φόρους, αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια, ως µείωση του προϊόντος έκδοσης.
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Η διανομή μερισμάτων κοινών μετοχών αναγνωρίζεται αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας, μέσα στη χρήση που εγκρίνεται από την

Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους από ξένο νόμισμα γιατί τιμολογεί σε Ευρώ.

Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, κίνδυνο

ταμειακών ροών από μεταβολές επιτοκίων), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά την ωφέλιμη ζωή και τους σχετικούς συντελεστές απόσβεσης τόσο για τα ενσώματα όσο και για τα άυλα

περιουσιακά στοιχεία. Η εκτίμησή της βασίζεται στην προβλεπόμενη διάρκεια χρήσης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων στην παροχή των

υπηρεσιών της Εταιρείας. Εμπορικές ή και τεχνολογικές εξελίξεις θα μπορούσαν να επιφέρουν μεταβολή στην εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή οπότε η

Διοίκηση δύναται να αναπροσαρμόσει τους συντελεστές απόσβεσης. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας κάνει εκτιµήσεις για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης φόρου εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και

υπολογισµοί κατά τη διάρκεια της κανονικής ροής των εργασιών, για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία

αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα φορολογικά ελεγκτικά θέματα, βάση εκτιμήσεων κατά πόσο θα προκύψουν επιπρόσθετοι φόροι.

Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που αναγνωρίστηκαν αρχικά, οι διαφορές θα επηρεάσουν

τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, την περίοδο κατά την οποία γίνεται αυτός ο προσδιορισμός.

Τα συγκριτικά στοιχεία, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έχουν αναπροσαρμοσθεί ώστε να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση που υιοθέτησε η

εταιρεία για την παρούσα χρήση.

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων

αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, η Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα

ποσά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια του επόμενου οικονομικού

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

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στην επόμενη οικονομική περίοδο έχουν ως εξής:

Η Εταιρεία λειτουργεί στην Ελλάδα. Συνεργάζεται επίσης και με εταιρείες των χωρών της Νέας Ευρώπης όπως την Βουλγαρία, Ρουμανία καθώς

και με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις Σερβία. 

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων που προσδιορίζονται σε 

αναλογιστική βάση με τη χρήση σημαντικού αριθμού παραδοχών. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του καθαρού 

κόστους (εσόδου) για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν το προεξοφλητικό επιτόκιο. Οποιεσδήποτε μεταβολές σε αυτές 

τις παραδοχές θα είχαν επίδραση στη λογιστική αξία των υποχρεώσεων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία.

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία

Η Εταιρεία προσδιορίζει το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Αυτό είναι το επιτόκιο που πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών καταβολών που αναμένεται να απαιτηθούν για την 

τακτοποίηση των υποχρεώσεων παροχών. Για τον προσδιορισμό του κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου η Εταιρεία λαμβάνει υπ' όψιν τα 

επιτόκια υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων που εκφράζονται στο νόμισμα στο οποίο θα καταβληθούν οι παροχές και με ημερομηνίες λήξης 

που προσεγγίζουν τις λήξεις των σχετικών υποχρεώσεων παροχών.

Άλλες σημαντικές λογιστικές παραδοχές για υποχρεώσεις παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία βασίζονται κατά ένα μέρος στις τρέχουσες 

συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον πληροφόρηση παρέχεται στη Σημείωση 17.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη 

χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή λογιστικών αρχών

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

(α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η διαχείριση κινδύνων εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίμηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων όπως, ο συναλλαγματικός κίνδυνος,

ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος και την πολιτική επένδυσης πλεονάζουσας ρευστότητας.

(β) Κίνδυνος επιτοκίου

Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως. 

Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια προέρχεται από μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές μισθώσεις (Σημείωση

15). Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις με κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των επιτοκίων.    
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4.1.2. Πιστωτικός κίνδυνος 

31/12/2016
1.039.206 

20.679 
1.059.884 

31/12/2016
67.936 

47.712 
115.648 

31/12/2016

117.077 

117.077 

31/12/2016

94.624 

(3.731) 

26.184 

117.077 

31/12/2016

1.137.426 

155.183 

1.292.609 

31/12/2016

39.150 

1.182.920 

17.288 
16.402 

36.849 

1.292.609 
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Ανάλυση Υπολοίπων πελατών πάνω από 6 μήνες τα οποία δεν χρήζουν απομείωσης

31/12/2015

31/12/2015

(1.888) 

24.813 

71.700 

1.135.819 

Μεταβολές Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων

31/12/2015

Γεωγραφική Ανάλυση Υπολοίπων

94.624 

94.624 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως

31/12/2015
35.536 

Λοιπές Ευρωπαικές χώρες 

Οι προβλέψεις χρήσεως έχουν καταχωρηθεί στα Αποτελέσματα Χρήσεως και ειδικότερα στα Λειτουργικά Έξοδα (σημ. 8)

Υπόλοιπο  31 Δεκεμβρίου

Μείωση επισφαλειών λόγω είσπραξης 

τους

Λοιποί πελάτες 

Λοιποί πελάτες με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα και τακτές 

κινήσεις μέσα στη χρήση

Τα υπόλοιπα πελατών τα οποία θεωρούνται ως επισφαλή και για τα οποία έχουν διενεργηθεί οι αντίστοιχες προβλέψεις είναι τα κάτωθι :

Ανάλυση Υπολοίπων πελατών πάνω από 6 μήνες τα οποία θεωρούνται επισφαλή

94.624 

31/12/2015

1.049.604 

86.216 

Εμπόριο 

Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων είναι η αξία που εμφανίζεται σε κάθε ανωτέρω

κατηγορία. Η Εταιρεία δεν κατέχει εγγυήσεις για την εξασφάλιση των ανωτέρω απαιτήσεων.  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου

16.565 

1.135.819 

31/12/2015

18.471 

996.671 Παροχής υπηρεσιών

Ανάλυση Υπολοίπων ανά Κλάδο Δραστηριότητας

49.140 

54.972 

Βιοτεχνία / Βιομηχανία

Δημόσιο

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν την χρηματοοικονομική της

θέση καθώς και τις ταμειακές της ροές. Το κόστος δανεισμού δύναται να αυξάνεται ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών και να δημιουργούνται

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

των μακροπρόθεσμων χρηματοδοτικών μισθώσεων, οι ημερομηνίες αναπροσαρμογής των επιτοκίων περιορίζονται βάσει σύμβασης στη μέγιστη

περίοδο των τριών μηνών.

Η Εταιρεία έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών. Ωστόσο, δεν αναμένονται

ζημιές, αφού οι απαιτήσεις προέρχονται κατά βάση από τη μητρική εταιρεία και από πελάτες με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα και από το ότι

οι ταμειακές συναλλαγές περιορίζονται μόνο με τη μητρική της εταιρεία.

927.098 

Ανάλυση Υπολοίπων πελατών

Μέχρι 3 μήνες

Συνδεδεμένες εταιρίες

Οι ενδεχόμενες διακυμάνσεις των επιτοκίων της τάξεως του +/-1% δεν έχουν επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας την 31

Δεκεμβρίου 2016 και 2015 αντίστοιχα.

Για τις απαιτήσεις που παραμένουν ανοικτές για διάστημα μέχρι 3 μήνες η διοίκηση δεν θεωρεί ότι συντρέχουν λόγοι απομείωσης. Οι απαιτήσεις

που παραμένουν ανοικτές για διάστημα από 3-6 μήνες προέρχονται από πελάτες με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Υπάρχουν και απαιτήσεις

που παραμένουν ανοικτές για διάστημα άνω των 6 μηνών οι οποίες όμως προέρχονται είτε από συνδεδεμένα μέρη και είτε από πελάτες με

επαρκή πιστοληπτική ικανότητα και συχνές κινήσεις μέσα στην χρήση, ως εκ τούτου δεν αναμένονται ζημίες.

899.161 
27.937 

Ελλάδα

Κατασκευαστικές

114.097 

Από 3 έως 6 μήνες

78.561 
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Μικρότερη του 

1 μήνα

1 - 3 μήνες 1 - 5 έτη

0 1.541 0

0 1.541 0

0

0

Μικρότερη του 

1 μήνα

1 - 3 μήνες 1 - 5 έτη

0 431 125 

0 431 125 

1 - 5 έτη

0 1.095 

0 1.095 

4.1.5. 

5  Πωλήσεις

01/01- 31/12

2016

Πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη (Σημείωση 20) 2.652.289 

Πωλησεις σε τρίτους 201.400 

Σύνολο 2.853.688 

Υπηρεσίες

01/01- 31/12

2016

e-Invoicing 15.217 

493.813 

2.143.258 

Συνδεδεμένες Σύνολα 2.652.289 

e-Auctions 27.439

e-Invoicing 40.773

37.676

95.512

Τρίτοι Σύνολα 201.400 

Γενικό Σύνολο 2.853.688 

6 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

937.868 

Λοιπά έσοδα 0 412 

Σύνολο 937.868 
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31.339 

40.378 

119.792 

2.914.799 

Έσοδα από διάθεσή προσωπικού

8.351 

7.939 

12.785 

34.674 

591.475 Συνδεδεμένες

226.183 

Τρίτοι

1 - 5 έτη

Εγγυητικές Επιστολές 

Υποχρεώσεις 

1.236 

1.236 

Λογαριασμοί Τάξεως

Εγγυητικές Επιστολές 

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία.  

2.688.616 

Ετήσια Συνδρομή Market place

226.183 

2.914.799 

01/01- 31/12

2015

Στόχος της Εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι αφενός μεν να διαφυλάξει την ικανότητα συνέχισης της λειτουργίας της ώστε να

είναι αποδοτική για τους μετόχους της και να ωφελούνται και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη αφετέρου να διατηρεί τη βέλτιστη κεφαλαιακή

δομή ώστε να μειώνει το κόστος κεφαλαίου και το σύνολο της καθαρής θέσης είναι για το 2016 € 3.243.200 και για το 2015 € 3.358.057.

Διαχείριση Κεφαλαιακών κινδύνων

01/01- 31/12

2015

2.688.616 

0

Συναλλαγές Market place

0 

2.084.356 

0

Υποχρεώσεις & τόκοι από 

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 

Λογιστικές & Φορολογικές 

Υπηρεσίες

681 

681 

1.541

31 Δεκεμβρίου 2015

Μικρότερη του 1 

έτους

Λογαριασμοί Τάξεως

Μικτή Ονομαστική 

εισροή/(εκροή)

0

Πάνω από 5 έτη

0

Η Εταιρία δεν έχει σηµαντική έκθεση σε διακυμάνσεις στην εύλογη αξία και η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και

υποχρεώσεων είναι ουσιαστικά ισοδύναμη µε τις εύλογες τους αξίες, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά.      

0

0 

 Μικρότερη του 1 

έτους 

Πάνω από 5 έτη

1.541

Υποχρεώσεις 

31 Δεκεμβρίου 2016 3 μήνες 

μέχρι 1 

έτος

Υποχρεώσεις & τόκοι από 

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταμειακά υπόλοιπα και δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω ενός

επαρκούς ύψους δεσμευμένων πιστωτικών διευκολύνσεων. 

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

διαθεσίμων και από τη διαθεσιμότητα της πίστωσης. 

0

Μικτή Ονομαστική 

εισροή/(εκροή)

Ετήσια Συνδρομή Market place

3 μήνες 

μέχρι 1 

4.1.3.                Κίνδυνος ρευστότητας
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7 Αμοιβές και Εξοδα Προσωπικού

01/01- 31/12

2016

 

Μισθοί & Έκτακτες Αμοιβές 1.893.577

Κόστος αποχώρησης (σημ.17) 233.537 0 

106.330

Συνταξιοδοτικές παροχές 519.848

Ιατροφαρμακευτικές παροχες 50.780

82.589

Προβλέψεις αποζημίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία (σημ.17) 12.321

2.898.981 

8 Λειτουργικά Έξοδα

01/01- 31/12

2016

 

191.843

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 189.980

69.323

Έξοδα προβολής & διαφήμισης 24.782

21.685

Πρόβλεψη επισφαλών πελατών 26.184

(3.731) 

 520.067

9 Χρηματοοικονομικά έξοδα-καθαρά

01/01- 31/12

2016

5.609

5.609

(224) 

(80) 

5.305

10 Φόρος Εισοδήματος

01/01- 31/12

2016

Φόρος εισοδήματος χρήσης (29.657) (84.979) 

Αναβαλλόμενη φορολογία (σημείωση 10) (38.035) 129.876 

Λοιποί διάφοροι φόροι 7.212 (9.318) 

Διαφορά φόρου προηγoύμενης χρήσης (28.005) 0 

(88.485) 35.579 

01/01- 31/12

2016

Κέρδη προ φόρων 69.093 328.642 

Φόρος εισοδήματος με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές (20.037) (95.306) 

Λοιπές προσαρμογές φορολογικού ισοζυγίου περιλαμβανομένων μόνιμων διαφορών (47.655) 140.203 

Λοιποί διάφοροι φόροι 7.212 (9.318) 

Διαφορά φόρου προηγoύμενης χρήσης (28.005) 0 

(88.485) 35.579 
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Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Αμοιβές αποσπασμένου προσωπικού

01/01-31/12    

2015

Από τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 και έπειτα, σύμφωνα με το Νόμο 4174/2013 (άρθρο 65Α), όπως ισχύει (και όπως όριζε το άρθρο 

82 του Νόμου 2238/1994), οι Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης των οποίων οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται έως και τις χρήσεις με έναρξη πριν την 1 Ιανουαρίου του 2016 να λαμβάνουν «Ετήσιο 

Φορολογικό Πιστοποιητικό», το οποίο εκδίδεται, μετά τη διενέργεια σχετικού φορολογικού ελέγχου, από το νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο 

που ελέγχει και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1 Ιανουαρίου 2016 και έπειτα, το «Ετήσιο Φορολογικό 

Πιστοποιητικό» είναι προαιρετικό.

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2009. Για τη χρήση 2010, για την οποία μέχρι 31.12.2016 δεν έχει σταλεί 

εντολή ελέγχου, έχει παραγραφεί το δικαίωμα του δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλου ελέγχου και επιβολής φόρου εισοδήματος ή προστίμων 

. Η Εταιρεία έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς διατύπωση επιφύλαξης για τις χρήσεις 2011-2015, ενώ ο φορολογικός έλεγχος για τη 

χρήση 2016 από ορκωτούς ελεγκτές βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Έσοδα Τόκων

178.108 

70.473 

1.323 

1.701.438 

284.198 

Ενοίκια και κοινόχρηστες δαπάνες 

Ο Μέσος Αριθμός Προσωπικού του έτους 2015 ήταν 32 άτομα και του 2016 ήταν 75 άτομα.

78.257 

239.698 

01/01- 31/12

2015

Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους

300.125 

01/01- 31/12

2015

18.284 

Λοιπά έξοδα

Έξοδα Συντήρησης & Υποστήριξης Λογισμικού

1.027.036 

Έξοδα τραπεζών

Χρηματοοικονομικά έσοδα

3.631 

3.631 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις

Χρηματοοικονομικά Έσοδα / (Έξοδα)-καθαρά

01/01- 31/12

2015

341 

(390) 

(132) 

3.109 

24.813 

(1.888) 

56.257 

575.585 

01/01- 31/12

2015
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Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

11 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

01/01- 31/12

2016

164.835 0 

(38.035) 129.876 

38.992 34.959 

165.792 

01/01- 31/12

2016

83.558 121.330 

258 86 

4.060 5.556 

77.916 37.862 

165.792 164.835

12 Ενσώματα Πάγια

Κτίρια- 

Τεχνικά έργα

Μηχ/κος 

εξοπλισμός

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 0 162.955 31.221

Προσθήκες 0 187 143

0 163.143 31.365

0 (161.638) (28.733) 

0 (365) (432) 

0 (162.003) (29.164) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015 0 1.139 2.201

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 0 163.143 31.365

6.914 5.857 2.646

6.914 168.999 34.010

0 (162.003) (29.164) 

(1.052) (1.105) (653) 

(1.052) (163.108) (29.817) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016 5.862 5.892 4.194
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Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου

Πρόβλεψη εξόδων

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται για όλες τις προσωρινές διαφορές µε βάση τη µέθοδο της πλήρους υποχρέωσης (liability 

method) και µε αναµενόµενο πραγµατικό φορολογικό συντελεστή 29% .

164.835 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αφορούν τα  κάτωθι:

01/01-31/12    

2015

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Χρέωση/Πίστωση  στην κατάσταση αποτελεσμάτων

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου

Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις 

πέραν αυτών, που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται ήδη στις οικονομικές καταστάσεις.

01/01-31/12    

2015

Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία και τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, οι εταιρείες για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό 

πιστοποιητικό χωρίς επισημάνσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας δεν εξαιρούνται από την επιβολή επιπρόσθετων φόρων και 

προστίμων από τις Ελληνικές φορολογικές αρχές μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο των νομοθετικών περιορισμών (5 

χρόνια από τη λήξη της χρήσης στην οποία η φορολογική δήλωση θα πρέπει να έχει υποβληθεί). 

(797) 

Σύνολο

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

(2.810) 

15.947

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

Αποσβέσεις περιόδου

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015

Έπιπλα και 

εξαρτήματα

15.417

209.924

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015

194.507

(190.370) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 (193.977) 

Αποσβέσεις περιόδου

Προσθήκες

(191.167) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 (191.167) 

3.340

194.507

194.177

331

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Χρέωση  απευθείας στην καθαρή θέση
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Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

13 Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Σήματα και 

άδειες
Λογισμικό

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 11.725 7.778.467

Προσθήκες 0 47.846

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 11.725 7.826.313

(10.246) (6.395.080) 

(185) (319.612) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 (10.431) (6.714.692) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2015 1.294 1.111.621

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 11.725 7.826.313

Προσθήκες 0 5.163

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 11.725 7.831.476

(10.431) (6.714.692) 

(185) (305.727) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 (10.616) (7.020.418) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016 1.109 811.058

14 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

31/12/2016

Συνδεδεμένες εταιρείες (Σημείωση 20) 1.043.440

Λοιποί πελάτες 249.180 300.843

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (117.077) 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 1.175.543

Λοιπές απαιτήσεις 74.953

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 112.253 0

Έξοδα επόμενων χρήσεων 31.916

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.380

ΣΥΝΟΛΟ 1.397.045

15 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31/12/2016

Διαθέσιμα στο ταμείο 184 

Διαθέσιμα σε τράπεζες 1.925.071 

1.925.255 

16 Μετοχικό κεφάλαιο

Αριθμός 

μετοχών
Κοινές μετοχές Υπέρ το άρτιο

950.680 3.745.679 3.734.036

950.680 3.745.679 3.734.036

Αριθμός 

μετοχών
Κοινές μετοχές Υπέρ το άρτιο

950.680 3.745.679 3.734.036

950.680 3.745.679 3.734.036 
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1.706

Αποσβέσεις περιόδου

7.838.037

65.404

1.112.915

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015

Αποσβέσεις περιόδου

7.479.715

7.479.715 

Σύνολο

1.631.615 

31/12/2015

Σύνολο

153 

(7.031.034) 

31/12/2015

Η Εταιρεία δεν έχει πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών και ούτε κάποιος από τους υπαλλήλους της συμμετέχει στο πρόγραμμα

δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών της μητρικής εταιρείας. 

01 Ιανουαρίου 2015

31 Δεκεμβρίου 2015

(6.725.122) 

4.860

812.167

834.976

7.838.037

5.163

(305.911) 

(6.725.122) 

1.041.195

Αναπόσβεστη αξία για το 2016 € 192.392,81 και για το 2015 € 317.884,11 αντίστοιχα αφορά άυλα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική

μίσθωση.

7.790.191

01 Ιανουαρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2016

Ο συνολικός αριθμός εγκεκριμένων κοινών ονομαστικών μετοχών είναι 950.680 με ονομαστική αξία €3.94 ανά μετοχή. Το μετοχικό κεφάλαιο

είναι ολοσχερώς καταβλημένο. 

7.479.715 

7.479.715

47.846

1.113.165

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

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

(6.405.326) 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

7.843.201

(319.797) 

1.631.768 

(94.624) 
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Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

17 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

31/12/2016

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 130.560 8.690

Παροχές που καταβλήθηκαν (242.198) 0

Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης  (σημ.7) 245.858 1.323 

134.457 120.547 

268.677 130.560

31/12/2016

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 8.953 1.100

Δαπάνη τόκου 3.368 223

Κόστος διακανονισμού 233.537 0

245.858 1.323

 

2016 2015

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,76% 2,58%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,00%- 2,60%

Πληθωρισμός 1,60% 1,60%

18 Δάνεια

31/12/2016

Μακροπρόθεσμα δάνεια

Υποχρεώσεις συμβολαίων χρηματοδοτικής μίσθωσης 0

Σύνολο μακρυπρόθεσμων δανείων 0 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Υποχρεώσεις συμβολαίων χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.518

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 1.518 

Σύνολο δανείων 1.518 

19 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

31/12/2016  

Προμηθευτές 76.682 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη (σημ. 20) 65.758 

90.159 

430.124 

140.088 

802.810 
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Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο σε σχέση με τα δάνειά της, αφού όλα τα δάνεια είναι στο λειτουργικό νόμισμα.

Τα Παραπάνω αποτελέσματα εξαρτώνται από τις υποθέσεις (οικονομικές και δημογραφικές ) εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης. Έτσι κατά 

την ημερομηνία αποτίμησης 31/12/2016

Εάν είχαμε χρησιμοποιήσει επιτόκιο προεξόφλησης μεγαλύτερο κατά 0,5% τότε το συνολικό ποσό υποχρέωσης θα ήταν χαμηλότερο κατά 

12%

Εάν είχαμε χρησιμοποιήσει επιτόκιο προεξόφλησης μικρότερο κατά 0,5% τότε το συνολικό ποσό υποχρέωσης θα ήταν υψηλότερο κατά 

14%

Εάν είχαμε χρησιμοποιήσει αναμενόμενη αύξηση μισθών μεγαλύτερη κατά 0,5% τότε το συνολικό ποσό υποχρέωσης θα ήταν υψηλότερο 

κατά 13%

Εάν είχαμε χρησιμοποιήσει αναμενόμενη αύξηση μισθών μικρότερη κατά 0,5% τότε το συνολικό ποσό υποχρέωσης θα ήταν χαμηλότερο 

κατά 11%

109.634

1.195 

Η Εταιρεία έχει πάρει χρηματοδοτικό όριο από την Eurobank Ergasias («μητρική») αξίας 1.000.000 ευρώ, όριο το οποίο την 31 Δεκεμβρίου 2016

δεν έχει χρησιμοποιήσει.  

31/12/2015

123

123 

1.072

Το επιτόκιο για τη χρηματοδοτική μίσθωση είναι κυμαινόμενο και συντίθεται από ένα σταθερό τμήμα (Spread) και από ένα κυμαινόμενο τμήμα

το οποίο ισούται με το EURIBOR 3 μηνών.

1.072 

Η εύλογη αξία αυτών των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προσέγγιζε την λογιστική τους αξία στις διάφορες ημερομηνίες του ισολογισμού. 

0,25% - 2,60%

Χρέωση στα Ίδια κεφάλαια

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

31/12/2015

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

Δεδουλευμένα έξοδα

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι / τέλη

Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο 536.210 

31/12/2015

51.308 

117.405 

11.647 

246.216 

Η επίδραση των τροποποιήσεων της αναλογιστικής ζημιάς στα αποτελέσματα της χρήσης και των Λοιπών Συνολικών εσόδων παρουσιάζεται

παρακάτω: 

31/12/2015
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20 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

31/12/2016  

Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών :

Συνδεδεμένες :

Eurobank Ergasias ΑΕ 627.913 
Eurobank Household Lending ΑΕ 57.564 

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων ΑΕ 23.669 

Eurobank Ergasias Leasing SA 30.330 

Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ 70.467 

Eurobank Υπηρεσίες Ενημέρωσης Ωφειλετών ΑΕ 20.274 

Eurobank Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων ΑΕ 22.130 
Eurobank Factors ΑΕ 4.509 

Λοιπες θυγατρικές της μητρικής 186.582 

1.043.440 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Συνδεδεμένες :

Eurobank Ergasias ΑΕ 1.925.071 
1.925.071 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Συνδεδεμένες

Eurobank Ergasias ΑΕ 63.232 

Eurobank Household Lending ΑΕ 0 

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων ΑΕ 14 

Eurobank Υπηρεσίες Ενημέρωσης Ωφειλετών ΑΕ 0 

Λοιπες θυγατρικές της μητρικής 2.512 
65.758 

Δάνεια

Συνδεδεμένες :

Eurobank Ergasias Leasing SA 1.518 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.518 

26

61.932 

100.222 

405 

(219) 

106.284

1.631.615

5.769 

1.195 

31/12/2015

176.383 
157.819 

24.398 

Το Νοέμβριο του 2015, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, η οποία καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από

θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές, το ποσοστό των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Τράπεζας που κατείχε το ΤΧΣ μειώθηκε από 35,41%

σε 2,38%.

H μητρική της Εταιρείας, είναι η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (που εδρεύει στην Αθήνα και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών), η

οποία κατέχει το 98% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

834.976 

1.631.615 

52.673 
31.188 

Παρά την προαναφερθείσα σημαντική μείωση του ποσοστού συμμετοχής του, το ΤΧΣ θεωρείται ότι συνεχίζει να ασκεί ουσιώδη επιρροή στην

Τράπεζα. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Νόμου 3864/2010, όπως είναι σε ισχύ, το ΤΧΣ ασκεί τα δικαιώματα ψήφου του στη Γενική

Συνέλευση της Τράπεζας μόνο για αποφάσεις που αφορούν στην τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας, περιλαμβανομένης της αύξησης

ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ή της παροχής σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, αποφάσεις

σχετικές με συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Τράπεζας, μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού

(περιλαμβανομένης της πώλησης θυγατρικών), ή για όποιο άλλο θέμα απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου

2190/1920. Επιπλέον, την 4 Δεκεμβρίου 2015 η Τράπεζα υπέγραψε μία νέα σύμβαση πλαισίου συνεργασίας με το ΤΧΣ, η οποία αντικατέστησε την 

προηγούμενη σύμβαση που είχε υπογραφεί την 26 Αυγούστου 2014, η οποία ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, (α) την εταιρική διακυβέρνηση της

Τράπεζας, (β) το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας και την παρακολούθηση αυτού, (γ) την παρακολούθηση της εφαρμογής του πλαισίου

διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την παρακολούθηση της απόδοσης της Τράπεζας στη διαχείριση αυτών, (δ) την εξειδίκευση

για την Τράπεζα των ουσιωδών υποχρεώσεων που προβλέπονται στον Νόμο 3864/2010 και τις περιπτώσεις μετατροπής των υπό περιορισμούς

δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ σε πλήρη, (ε) την παρακολούθηση του πραγματικού προφίλ κινδύνου της Τράπεζας συγκρινόμενο με την

εγκεκριμένη στρατηγική κινδύνου και κεφαλαίου, (στ) τη συναίνεση του ΤΧΣ για τη στρατηγική κινδύνου και κεφαλαίου του Ομίλου της Τράπεζας

και για τη στρατηγική, την πολιτική και τη διακυβέρνηση του Ομίλου της Τράπεζας σχετικά με τη διαχείριση των καθυστερούμενων και μη

εξυπηρετούμενων δανείων και (ζ) τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκπρόσωπου του ΤΧΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο της

Τράπεζας. 

Συνδεόμενα μέρη

157.009 

67.291 

Η Εταιρία πραγματοποιεί συναλλαγές με τα συνδεόμενα μέρη μέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και σε καθαρά εμπορική βάση.

11.227

1.195 

117.405 
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Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών & διάθεσης προσωπικού

Συνδεδεμένες :

Eurobank Ergasias ΑΕ 1.411.947 

Eurobank Household Lending ΑΕ 498.147 

Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ 324.576 

Eurobank Υπηρεσίες Ενημέρωσης Ωφειλετών ΑΕ 123.746 

Eurobank Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων ΑΕ 138.728 

Eurobank Asset Management ΑΕΠΕΥ 172.503 

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων ΑΕ 133.020 

Business Services AE 107.779 

Eurobank Ergasias Leasing SA 503.175 

Eurobank Factors ΑΕΠΕΑ 158.766 139.331 

Λοιπες θυγατρικές της μητρικής 17.771 
3.590.157 

Έξοδα  Προσωπικού

Συνδεδεμένες :

Eurobank Ergasias ΑΕ (72.239) 

Eurobank Household Lending ΑΕ 0 

Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ 0 

Eurobank Υπηρεσίες Ενημέρωσης Ωφειλετών ΑΕ 0 

Eurobank Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων ΑΕ 0 

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων ΑΕ 0 

Business Services AE 0 

Eurobank Asset Management ΑΕΠΕΥ 0 

Λοιπες θυγατρικές της μητρικής (34.091) 
(106.330) 

Ενοίκια Έσοδα/Έξοδα

Συνδεδεμένες :

Eurobank Ergasias ΑΕ (49.335) 

Λοιπες θυγατρικές της μητρικής 0 

Grivalia Properties 0 
(49.335) 

Έξοδα διοίκησης 

Συνδεδεμένες :

Eurobank Ergasias ΑΕ (203.046) 

Λοιπες θυγατρικές της μητρικής (101.193) 
(304.240) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα, (έξοδα) - καθαρά

Συνδεδεμένες :

Eurobank Ergasias ΑΕ 4.599 

Eurobank Ergasias Leasing SA (700) 
3.899 

Παροχές προς τη Διοίκηση

21 Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων

Λειτουργικές μισθώσεις χώρου γραφείων

31/12/2016  

Μέχρι 1 έτος 50.086 

Από 1 έως 5 έτη 250.429 

ΣΥΝΟΛΟ 300.515 

Μισθώσεις αυτοκινήτων

31/12/2016  

Μέχρι 1 έτος 7.708 

Από 1 έως 5 έτη 18.934 

ΣΥΝΟΛΟ 26.642 

22 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

23 Μεταγενέστερα γεγονότα της ημερομηνίας του ισολογισμού

27

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Δεν εκκρεμούν αγωγές κατά της Εταιρείας ούτε λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις λόγω δεσμεύσεων την 31.12.2016 που θα επηρέαζαν την

οικονομική κατάστασή της.

31/12/2015

4.550 

4.550 

0 

(55.763) 

(85.949) 

(40.326) 

(22.273) 

105.335

48.078 

2.197 

50.274 

(39.586) 

(502) 

(49.641) 

31/12/2015

412 

(215.354) 

1.266 

2.549 

(300.125) 

(50.698) 

(264.995) 

(1.283) 

Για το 2016 δεν υπήρχαν αμοιβές προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαρτώμενη σχέση με την Εταιρία , όπως και το έτος 2015 και 2014.

(6.336) 

(50.608) 

2.688.616 

475.445 

31/12/2015

542.287 

243.701 

110.740 

480.672 

182.228 

174.213 

134.678 

99.985 

(20.933) 

(18.961) 

(9.997) 


