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Έθζεζε Γηαρείξηζεο  

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην παξνπζηάδεη ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο θαη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ 

έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013. 

 

Δμέιημε ηεο αγνξάο 

Ζ ειιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά επεξεάζηεθε αξλεηηθά θαη θαηά ην 2013, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο εγρψξηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηηο ζπλζήθεο παξαηεηακέλεο χθεζεο πνπ επηθξάηεζαλ ζπλνιηθά ζηελ παξνρή πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. Ζ πηψζε ηνπ ΑΔΞ γηα έθηε ζπλερφκελε ρξνληά νδήγεζε ζε κεησκέλε δήηεζε αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ κε 

παξάιιειε αχμεζε αηηεκάησλ δηαθνπήο αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ (θπξίσο απνηακηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ή αζθάιηζεο 

θαηνηθίαο κε ελππφζεθεο) απφ ηνπο ηδηψηεο πειάηεο. Ν θιάδνο απηνθηλήηνπ θπξηαξρήζεθε απφ εληνλφηαην 

αληαγσληζκφ ηηκψλ, κε δεδνκέλε θαη ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηνπ.. Ξαξάιιεια, ηδηαίηεξα ζηηο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο 

πεξηνπζίαο εηαηξηθψλ θηλδχλσλ θαη ζηηο νκαδηθέο αζθαιίζεηο δσήο θαη πγείαο, ζπλερίζηεθε κε έληνλνπο ξπζκνχο ε 

πίεζε απφ ηνπο πειάηεο πξνο ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά γηα πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο αζθάιηζεο θαζψο θαη γηα κείσζε 

παξνρψλ, κε ζπλέπεηα ηελ ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε, ηφζν ησλ αζθαιίζηξσλ φζν θαη ηνπ πνζνζηνχ πξνκήζεηαο. Ν 

πεξηνξηζκφο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ησλ πεξηφδσλ απφδνζεο ησλ αζθαιίζηξσλ απφ δηακεζνιαβνχληεο, γηα 

ιφγνπο κείσζεο θηλδχλσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ζπλερίζηεθε. Ραπηφρξνλα νη απζηεξέο πνιηηηθέο αθχξσζεο 

αζθαιηζηεξίσλ ιφγσ κε έγθαηξεο είζπξαμεο νδήγεζαλ ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηεο παξαγσγήο ηεο αγνξάο. 

 
Νη πξφζθαηεο πξάμεηο 30 θαη 31 ηνπ Γηνηθεηή ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδαο αθελφο νξίδνπλ ηνλ θαλνληζκφ ζπκπεξηθνξάο 

ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ κε ζθνπφ ηελ ρξεζηή άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο 

θαζψο θαη ηελ δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη αθεηέξνπ 

θαζνξίδνπλ ζέκαηα δηνηθεηηθήο θαη ινγηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εκπνξηθή 

πνιηηηθή, ηελ πνιηηηθή εηζπξάμεσλ αζθαιίζηξσλ θαη ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο ηνπο. Κε ηηο πξάμεηο απηέο ξπζκίδνληαη 

ζέκαηα παξαγσγήο αζθαιίζηξσλ επηδξψληαο ζεκαληηθά ζηνλ ρξφλν είζπξαμεο απαηηήζεσλ. 

 
Δμέιημε ηεο εηαηξίαο 

Ζ ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο AEΚA δξαζηεξηνπνηείηαη  απφ ην 1992 ζηνλ ηνκέα ηεο Κεζηηείαο Αζθαιίζεσλ θαη 

Αληαζθαιίζεσλ, παξέρνληαο ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο γηα ζχλαςε αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ αιιά θαη 

ζπκβνπιεπηηθέο αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο πξνο αζθαιηδνκέλνπο. Δπίζεο δηακεζνιαβεί ζηε δηάζεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

θαη γεληθά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. 

 

Ζ εηαηξεία είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κεζίηεο επηρεηξεκαηηθψλ αζθαιίζεσλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο, 

πξνζθέξνληαο νινθιεξσκέλεο αζθαιηζηηθέο ιχζεηο αιιά θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο 

εηαηξηθψλ πειαηψλ αιιά θαη ηδησηψλ. Ππγθεθξηκέλα, νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο είλαη: 

 
 Κειέηεο δηεξεχλεζεο αζθαιηζηηθψλ αλαγθψλ 

 Πρεδηαζκφο αζθαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ αλαγθψλ 

 Ρνπνζέηεζε αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ 

 Αληαζθαιηζηηθέο ηνπνζεηήζεηο 

 Γηαρείξηζε αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ 

 Γηαρείξηζε απνδεκηψζεσλ 

 Αλάιεςε ζπκβνπιεπηηθψλ έξγσλ θαη αζθαιίζεσλ εληφο θαη εθηφο Διιάδνο, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ησλ Βαιθαλίσλ. 

 Ξξνψζεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ 

 
Ζ εηαηξεία εκθαλίδεη ην 2013 πςειφηαην πνζνζηφ θεξδνθνξίαο ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο. Θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο απηνχ θαη κε δεδνκέλε ηελ πίεζε ησλ πειαηψλ γηα κείσζε θφζηνπο, ζπλερίζηεθε ε έκθαζε ζηελ 

πψιεζε εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ κε πςειφηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο φπσο, επαγγεικαηηθέο επζχλεο θιπ, αιιά θαη 

ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, φπνπ, ε εηαηξεία δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία. 

Δπίζεο ζπγθξαηήζεθαλ ηα έμνδα ηεο εηαηξίαο ψζηε λα ζπλερίζεη λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

 
 
 
 



ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑΔΚΑ                                                                  Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε 

                                                                                                                                                              ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

Σελίδα  4 

 

Κεηνρηθό  Θεθάιαην-Βαζηθνί Κέηνρνη 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε € 322.000 δηαηξνχκελν ζε 60.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 5,37 ε 

θάζε κία, νη νπνίεο αλήθνπλ θαηά ην 95%  ζηελ "Ρξάπεδα Eurobank Ergasias ΑΔ" ελψ ην ππφινηπν 5% αλήθεη ζηελ 

Δηαηξεία  κε ηελ επσλπκία "Eurobank Equities A.E.Ξ.Δ." πνπ επίζεο αλήθεη ζηνλ Όκηιν "Eurobank ". 

 
Θεθαιαηαθή επάξθεηα 

Ρν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ εληζρχζεθε θαηά 17% ιφγσ ηεο πνιηηηθήο πεξί κε πεξαηηέξσ δηαλνκήο κεξίζκαηνο 

θεξδψλ ρξήζεο 2012. Ζ εηαηξεία απφ ην λφκν δελ ππνρξενχηαη ζε ειάρηζηε θεθαιαηαθή επάξθεηα. 

 
Γηαλνκή Κεξίζκαηνο 

Ζ Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο 29.07.2013 απνθάζηζε πεξί κε δηαλνκήο γηα ηε ρξήζε 2012. 

 
Αλαζθόπεζε νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ 

Κε βάζε ηα πξψηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδνο γηα ην 2013, ζην ζχλνιν ηνπ 

θιάδνπ, ε παξαγσγή αζθαιίζηξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ην 2012 θαηά 9,3%. Ρα έζνδα απφ 

πξνκήζεηεο θαη ακνηβέο - δηακεζνιάβεζεο αλήιζαλ ζε € 2,8 εθαη. παξνπζηάδνληαο νξηαθή αχμεζε θαηά 1,3 %. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα νη πξνκήζεηεο παξαγσγήο αζθαιίζηξσλ κεηψζεθαλ θαηά 3,4 %, κείσζε πνπ ππεξθαιχθζεθε απφ 

αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ινηπέο αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο θαη απφ ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Ρα θέξδε πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε € 1,25 εθαη. γηα ην 2013 έλαληη € 1,21 εθαη. γηα ην 2012 παξνπζηάδνληαο αχμεζε ζε 

πνζνζηφ 3 % .  

Ρα  θέξδε κεηά θφξσλ αλήιζαλ ζε € 908 ρηι. κεησκέλα  θαηά 3,0 % ζε ζρέζε κε ην 2012 (€ 936 ρηι). 

 

Δμσηεξηθνί Διεγθηέο 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην αθνχ εμεηάζεη ην ζέκα ηνπ δηνξηζκνχ  ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, γηα ηε ρξήζε 2014  ζα 

πξνηείλεη ειεγθηηθή εηαηξεία ζηελ επεξρφκελε Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ 2014. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ζα 

απνθαζίζεη γηα ηελ επηινγή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο θαη ζα θαζνξίζεη ηελ ακνηβή ηνπο (ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ 

Πψκαηνο Νξθσηψλ Διεγθηψλ). 

 
Ξξνβιεπόκελε εμέιημε ηεο εηαηξείαο 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ έπιεμαλ ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ αιιά θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζπληειψληαο ζηελ κείσζε ηεο δήηεζεο ζρεηηθψλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη ζηελ κείσζε ησλ 

αζθαιίζηξσλ πνπ δηέζεηαλ νη επηρεηξήζεηο γηα αζθάιηζε. Ξιένλ φκσο δηαθαίλεηαη ε πξννπηηθή αλάπηπμεο ηεο ρψξαο 

γηα πξψηε θνξά κεηά ηηο αξρέο ηνπ 2009. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία δείρλεη λα έρεη πιένλ ζηαζεξνπνηεζεί θαη ηα λέα κέηξα 

εμπγίαλζεο λα έρνπλ πεξηνξηζηεί. Ρν θαηαλαισηηθφ θνηλφ αιιά θαη νη επηρεηξήζεηο, αλακέλεηαη λα γίλνπλ πην δπλαηέο, 

κε απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη κε απμεκέλε –ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ – αζθαιηζηηθή ζπλείδεζε, 

κε απνηέιεζκα λα αλαδεηήζνπλ αμηφπηζηεο θαη θεξέγγπεο εηαηξείεο απφ ηηο νπνίεο ζα ιάβνπλ παξνρέο πςεινχ 

επηπέδνπ. 

 

Ζ Δηαηξεία θαη ην 2014 ζπλερίδεη λα δίλεη έκθαζε ζηελ πςειή πνηφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ έρνληαο 

πάληα σο ζεκείν αλαθνξάο ηνλ πειάηε, εληζρχεη ηηο εθαξκνγέο ππνζηήξημεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

πειαηψλ. Δπίζεο εληαηηθνπνηεί ηελ πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε ηνπ πθηζηάκελνπ ραξηνθπιαθίνπ αιιά θαη γηα πξφζθηεζε 

λέσλ εξγαζηψλ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη ηεο θεξδνθνξίαο.  

    

 

Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ  

 

Ζ πξάμε 31 ηεο 30/09/2013 ηνπ Γηνηθεηή ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο εθαξκφδεηαη ήδε απφ ηελ αξρή ηνπ 2014. Νη 

πξάμε απηή ξπζκίδεη θπξίσο ζέκαηα παξαγσγήο αζθαιίζηξσλ θαη ζπληεινχλ ζηελ ζπξξίθλσζε ησλ ρξφλσλ είζπξαμεο 

θαη απφδνζεο ησλ απαηηήζεσλ ζηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο.  

Πηηο 24 Καξηίνπ 2014, ε Ρξάπεδα Eurobank κε ζρεηηθή επηζηνιή ηεο ππέβαιιε ζηελ ΡηΔ ην ζρέδην θεθαιαηαθήο 

ελίζρπζήο ηεο ζχκθσλα κε ην νπνίν: α) αλαζεψξεζε ηηο ελέξγεηεο ζρεκαηηζκνχ θεθαιαίνπ κε επηπιένλ ζεηηθή 
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επίδξαζε ζηα επνπηηθά ηεο θεθάιαηα χςνπο € 81 εθαη. θαη πξφηεηλε λα αλαπξνζαξκφζεη αληίζηνηρα ην ζρέδην 

αλαδηάξζξσζήο ηεο θαη β) δήισζε φηη πξνηίζεηαη λα θαιχςεη ην ππφινηπν πνζφ ησλ θεθαιαηαθψλ ηεο αλαγθψλ χςνπο 

€ 2.864 εθαη. κέζσ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κέζσ δηάζεζεο κεηνρψλ ζηελ 

αγνξά(«marketed equity offering»), απνθαζίζηεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο Ρξάπεδαο ηεο 

12εο Απξηιίνπ 2014. 

Ρελ 29 Απξηιίνπ 2014, νινθιεξψζεθε ε δηάζεζε θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Ρξάπεδαο. Ρα ζπλνιηθά θεθάιαηα 

πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ δεκνζία πξνζθνξά ζην θνηλφ ζηελ Διιάδα θαη ηελ ηδησηηθή ηνπνζέηεζε ζε επελδπηέο 

εθηφο Διιάδνο αλέξρνληαη ζε  €2.864 εθαη. Νη λέεο θνηλέο κεηνρέο εηζήρζεζαλ ζην Σ.Α. 9 Καΐνπ 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Κέιε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

 

Αιέμαλδξνο Ξ. Παξξεγεσξγίνπ Ξξφεδξνο 

Ληθφιανο Η.-Γ. Γειέλδαο Αληηπξφεδξνο 

Άλλα Λ. Ρξχθσλ Γηεπζχλνπζα Πχκβνπινο 

Άγγεινο Λ. Αλδξνπιηδάθεο Κέινο 

Ληθφιανο Α. Κπέξηζνο Κέινο 
 
 

 
Αζήλα, 27 Καΐνπ 2014 

 
 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
 
 
 
 
 

Αιέμαλδξνο Παξξεγεσξγίνπ 
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ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

 
 
ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ     

 Πεκ. 31.12.2013  31.12.2012 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ     

Κε θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό     
Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 6 37.337,21  49.503,88 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7 25.319,74  22.017,59 

Απαηηήζεηο απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία 8 93.733,82  74.495,05 

  156.390,77   146.016,52 

Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό     

     

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 9 499.989,77  650.868,99 

Σξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 10 6.702.795,73  5.448.596,02 

  7.202.785,50   6.099.465,01 

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ  7.359.176,27   6.245.481,53 

     

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ     

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 11 322.200,00  300.000,00 

Απνζεκαηηθά 12 5.003.256,99  4.098.031,50 

Θέξδε εηο Λένλ  907.782,92  935.811,91 

  6.233.239,91   5.333.843,41 

     

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ     

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο     

Ξξνβιέςεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ 14 40.343,00  25.313,00 

  40.343,00   25.313,00 

Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο     

πνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη δηθαηνχρνπο 
πξνκεζεηψλ 15 695.163,29 

 

647.527,34 
Ινηπέο ππνρξεψζεηο 16 390.430,07  238.797,78 

  1.085.593,36   886.325,12 

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ  1.125.936,36   911.638,12 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ  7.359.176,27   6.245.481,53 

 
 
 
 
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.   Ζ ΓΗΔΘΛΝΠΑ 

ΠΚΒΝΙΝΠ 
 Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ 

ΞΖΟΔΠΗΩΛ 
 Ν ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ 

ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ 

        

        

        

        

        

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ Ξ. 
ΠΑΟΟΖΓΔΩΟΓΗΝ 

  ΑΛΛΑ Λ. 
 ΡΟΦΩΛ 

 ΣΟΖΠΡΝΠ Θ.   
ΡΕΝΒΔΙΔΘΖΠ 

 ΛΗΘΝΙΑΝΠ Κ.  
ΙΔΟΗΑΠ 

ΑΓΡ Η 195689    ΑΓΡ ΑΔ 135917  ΑΟ. ΑΓ. 0025315  ΑΟ. ΑΓ. 0011492 

 
 
Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 έσο 35 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ 

 

 

Πεκ. 

  1.1 - 
31.12.2013 

   1.1 - 
31.12.2012 

Έζνδα απφ πξνκήζεηεο αζθαιίζεσλ θαη  ινηπέο εξγαζίεο 

17 2.767.950,68 

 

2.732.525,97 
Θφζηνο πξνκεζεηψλ 18 

(1.155.632,06) 
 

(1.175.395,74) 

Κηθηφ Θέξδνο  1.612.318,62  1.557.130,23 

     

Άιια (έμνδα) / έζνδα εθκεηάιιεπζεο 19 (28.308,48)  4.589,65 
Γηνηθεηηθά έμνδα 20 (561.467,46)  (554.112,92) 

Θέξδε εθκεηάιιεπζεο  1.022.542,68  1.007.606,96 

     

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 22 229.444,22  207.253,56 

Θέξδε πξν θόξσλ  1.251.986,90  1.214.860,52 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 23 (344.203,98)  (279.048,61) 
     

Θέξδε/(Εεκίεο) Σξήζεσο  907.782,92  935.811,91 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΥΛ ΔΠΝΓΥΛ 

 

 
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΥΛ ΔΠΝΓΥΛ 

 
   

 

 

  1.1 - 
31.12.2013 

   1.1 - 
31.12.2012 

 
 

   

Θαζαξά Θέξδε ρξήζεο  907.782,92  935.811,91 

Ινηπά απνηειέζκαηα ρξήζεο απεπζείαο ζηελ 
θαζαξή ζέζε  

   

     

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ππνρξεψζεηο ζε 
πξνζσπηθφ κεηά απφ θφξνπο 

 (8.386,42)  0 

Ινηπά απνηειέζκαηα ρξήζεο  (8.386,42)  0 

       

Πύλνιν απνηέιεζκα ρξήζεο κεηά από θόξνπο  

899.396,50 

 

935.811,91 

 

 
 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.   Ζ ΓΗΔΘΛΝΠΑ 
ΠΚΒΝΙΝΠ 

 Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ 
ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

 Ν ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ 
ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ 

        

        

        

        

        

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ Ξ. 
ΠΑΟΟΖΓΔΩΟΓΗΝ 

  ΑΛΛΑ Λ. 
 ΡΟΦΩΛ 

 ΣΟΖΠΡΝΠ Θ.   
ΡΕΝΒΔΙΔΘΖΠ 

 ΛΗΘΝΙΑΝΠ Κ.  
ΙΔΟΗΑΠ 

ΑΓΡ Η 195689    ΑΓΡ ΑΔ 135917  ΑΟ. ΑΓ. 0025315  ΑΟ. ΑΓ. 0011492 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΥΛ ΘΑΘΑΟΖΠ ΘΔΠΖΠ 

 

 
 Κεηνρηθό 

Θεθάιαην 

 Απνζεκαηηθά Θέξδε  εηο 

λέν 

 Πύλνιν 

πόινηπν ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ 2013 300.000,00 4.098.031,50 935.811,91 5.333.843,41 

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ππνρξεψζεηο ζε πξνζσπηθφ   (8.386,42)  (8.386,42) 
Ινηπά απνηειέζκαηα κεηά από θόξν απεπζείαο ζηελ Θαζαξή 

Θέζε   (8.386,42)   (8.386,42) 

     

Κεηαθνξά ζε απνζεκαηηθφ αδηαλέκεησλ θεξδψλ πξ. ρξήζεο  935.811,91 (935.811,91) 0 
Θαζαξά Θέξδε Σξήζεο   907.782,92 907.782,92 

Πύλνιν ινηπώλ απνηειεζκάησλ κεηά από θόξν γηα ηελ 

ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 
  935.811,91 (28.028,99) 907.782,92 

Θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ ηνπ Λ.4172/13 22.200,00 (22.200,00)  0 

Πύλνιν Αύμεζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ 22.200,00 (22.200,00)   0 

πόινηπν ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013 322.200,00 5.003.256,99 907.782,92 6.233.239,91 

 Πεκ. 11 Πεκ. 12   

     

     

 Κεηνρηθό 

Θεθάιαην 

 Απνζεκαηηθά Θέξδε  εηο 

λέν 

 Πύλνιν 

πόινηπν ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ 2012 300.000,00 3.133.714,61 969.456,86 4.403.171,47 

Ινηπέο αλαπξνζαξκνγέο απνζεκαηηθψλ  (5.139,97)  (5.139,97) 

Ινηπά απνηειέζκαηα κεηά από θόξν απεπζείαο ζηελ Θαζαξή 
Θέζε   (5.139,97)   (5.139,97) 

     

Κεηαθνξά ζε απνζεκαηηθφ αδηαλέκεησλ θεξδψλ πξ. ρξήζεο  969.456,86 (969.456,86) 0 

Θαζαξά Θέξδε Σξήζεο     935.811,91 935.811,91 

Πύλνιν ινηπώλ απνηειεζκάησλ κεηά από θόξν γηα ηελ 

ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 
  969.456,86 (33.644,95) 935.811,91 

πόινηπν ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 300.000,00 4.098.031,50 935.811,91 5.333.843,41 

 Πεκ. 11 Πεκ. 12   
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΥΛ ΟΝΥΛ 
 
 

  
01.01 - 

31.12.2013 
01.01 - 

31.12.2012 

Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Πεκ.   

Kέξδε πξν θφξσλ       1.251.986,90 1.214.860,52 

Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:    

Απνζβέζεηο 18,20 22.473,29 22.781,66 

Ξξφβιεςε γηα ππνρξεψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο πξνζσπηθνχ 21 3.697,00 (25.489,00) 

Ξξφβιεςε κε ιεθζείζαο άδεηαο πξνζσπηθνχ 21 14.779,00 (56.683,94) 

Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 18 (49.475,14) (41.124,72) 

Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο εμφδσλ 19 (633,59) (23.009,54) 

Εεκίεο απφ αλεπίδεθηεο είζπξαμεο απαηηήζεηο  19 0,00 35.816,53 

Εεκία απφ πψιεζε παγίσλ 19 144,86 0,00 

Έζνδα απφ ηφθνπο 22 (229.444,22) (207.253,56) 

Ινηπά έζνδα  (2.620,64) (6.894,44) 

Ξιένλ /κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ 
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο :   

 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ   168.974,06 221.717,28 

Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ  34.404,36 (356.357,05) 

Θαηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο  (172.014,54) (452.660,60) 

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο  1.042.271,34 325.703,14 

    

Ρακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Δηζπξαρζέληεο ηφθνη θαη ινηπά έζνδα  225.682,00 204.671,17 

Αγνξά ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ 6 (2.014,28) (5.722,81) 

Αγνξά άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 7 (11.739,35) (7.879,38) 

Ξψιεζε ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ    

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  211.928,37 191.068,98 

    

Ρακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Κεξίζκαηα  0,00 0,00 

Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  0,00 0,00 

    

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
πεξίνδνπ  1.254.199,71 516.772,12 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ   5.448.596,02 4.931.823,90 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ   6.702.795,73 5.448.596,02 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 12 έσο 35 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΠΖΚΔΗΥΠΖ 1: ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

 
Ζ ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο AEΚA (ε "Δηαηξεία") έρεη ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα φπνπ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη, 

ζηνλ ηνκέα ηεο Κεζηηείαο Αζθαιίζεσλ θαη αληαζθαιίζεσλ, παξέρνληαο εξγαζίεο δηακεζνιάβεζεο γηα 

ζχλαςε αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ αιιά θαη παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο 

αζθαιηδνκέλνπο, αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο άιινπο θνξείο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο. Δπίζεο 

δηακεζνιαβεί ζηε δηάζεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη γεληθά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. Ρέινο απφ ην 

2008 δηαρεηξίδεηαη ην πξφγξακκα λνζνθνκεηαθήο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

Ρξάπεδαο "Eurobank Ergasias A.E. " Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ζηε Λέα Πκχξλε, Ππγγξνχ 209 -211, TK 171 

21. 

Ζ Δηαηξεία είλαη Κέινο ηνπ Νκίινπ ηεο Ρξάπεδαο Eurobank Ergasias ΑΔ θαη κεηξηθή ηεο Δηαηξεία είλαη ε 

Ρξάπεδα Eurobank Ergasias ΑΔ πνπ θαηέρεη ην 95% ηνπ Κεηνρηθνχ ηεο Θεθαιαίνπ  ελψ ην ππφινηπν 5%  

αλήθεη επίζεο ζε Δηαηξεία ηνπ Νκίινπ κε ηελ επσλπκία Eurobank Equities A.E.Ξ.Δ.. 

O αξηζκφο  πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2013 αλέξρεηαη ζηα 31 άηνκα ( 2012 : 31 ). 

Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 27 

Καΐνπ 2014 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Δηήζηαο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ. 

 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 2: ΠΛΝΤΖ ΠΖΚΑΛΡΗΘΥΛ ΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ 

 
Νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

αλαθέξνληαη παξαθάησ:   

 

2.1  Ξιαίζην θαηάξηηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(ΓΞΣΑ) πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), θαη εηδηθφηεξα κε ηα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο πνπ είλαη ζε ηζρχ ή έρνπλ εθδνζεί 

θαη εθαξκνζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, λσξίηεξα απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηνπο.  

Νη παξαθάησ παξνπζηαδφκελεο αξρέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2012. Ρα 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, φπνπ θξίζεθε αλαγθαίν, έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί ψζηε λα ζπλάδνπλ κε ηηο αιιαγέο 

ζηελ παξνπζίαζε πνπ πηνζέηεζε ε Δηαηξία γηα ηελ παξνχζα ρξήζε. 

 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη ηελ αξρή ηεο 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern). 

 

α. Δπίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα 

Ζ Διιάδα ζπκθψλεζε έλα λέν πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλαδηάξζξσζεο απφ θνηλνχ κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή Θεληξηθή Ρξάπεδα (ΔΘΡ) θαη ηηο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσδψλεο θαηά ηελ 

ζπλάληεζε ηνπ Eurogroup ηελ 21 Φεβξνπαξίνπ 2012. Ρν πξφγξακκα ζηήξημεο απνζθνπνχζε ζηελ κείσζε 

ηνπ ιφγνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΞ ζε πνζνζηφ θάησ ηνπ 120% έσο ην 2020.  

Ρν λέν πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο θαη κεηαξξπζκίζεσλ βειηίσζε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη 

πξννπηηθή ηεο ρψξαο, κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηνπ θφζηνπο εμππεξέηεζήο ηνπ απφ ην 

2012 θαη εληεχζελ. 

Πε ζπλέρεηα απηψλ ησλ εμειίμεσλ, θαη κεηά ηελ εθαξκνγή/λνκνζέηεζε κηαο καθξάο ιίζηαο δηαζξσηηθψλ 

αιιαγψλ θαη κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο γηα ηα έηε 2013-16 απφ ηελ Διιεληθή Θπβέξλεζε, ην 

Eurogroup πξνρψξεζε ηελ 26 Λνεκβξίνπ 2012 ζε ζπκθσλία γηα έλα ζχλνιν κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ κείσζε 

ηνπ ιφγνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ΑΔΞ ζε πνζνζηφ 124% έσο ην 2020 θαη 110% ην 2022. Απηνί  νη ζηφρνη 

ηεο κείσζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο είλαη ζε αξκνλία κε ηελ απαίηεζε ηνπ Γηεζλνχο Σξεκαηννηθνλνκηθνχ 

Ρακείνπ (ΓΛΡ) γηα βησζηκφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. 
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β. Θέζε ηνπ Νκίινπ Eurobank 

 
Πρόγραμμα Επαναγοράς τρέοσς ηοσ Ελληνικού Δημοζίοσ 2012 

Έπεηηα απφ απφθαζε ησλ ππνπξγψλ νηθνλνκηθψλ ηεο Δπξσδψλεο ηελ 27 Λνεκβξίνπ 2012 θαη ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ 

γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ην Διιεληθφ Γεκφζην πξφηεηλε, κέζσ ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ηνπ ηελ 3 Γεθεκβξίνπ 

2012, ζηνπο θαηφρνπο λέσλ Νκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΝΔΓ) πνπ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα λα ππνβάινπλ 

πξνζθνξέο γηα ηελ αληαιιαγή ησλ λέσλ ΝΔΓ κε νκφινγα εμάκελεο δηάξθεηαο θαη κεδεληθνχ επηηνθίνπ, έθδνζεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο (Δπξσπατθφ ΡΣΠ). Πηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα 

επαλαγνξάο ρξένπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ν Όκηινο Eurobank ππέβαιε γηα αληαιιαγή ην 100% ησλ λέσλ ΝΔΓ πνπ 

θαηείρε ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο € 2,3 δηο.  

 
Πλαίζιο και διαδικαζία ανακεθαλαιοποίηζης 

Δμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο επίπησζεο απφ ην πξφγξακκα αληαιιαγήο Διιεληθψλ νκνιφγσλ (PSI+), ηελ 21 Φεβξνπαξίνπ 

2012, νη ππνπξγνί νηθνλνκηθψλ ηεο Δπξσδψλεο απνθάζηζαλ ηε δηάζεζε € 50 δηο απφ ην δεχηεξν πξφγξακκα ζηήξημεο 

ηεο Διιάδαο γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ρα θεθάιαηα δηαηέζεθαλ ζην 

Διιεληθφ Ρακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο (ΔΡΣΠ), ν ζθνπφο ηνπ νπνίνπ έρεη δηεπξπλζεί θαη εληζρπζεί 

αληίζηνηρα. Απφ ηα αλσηέξσ θεθάιαηα, € 39 δηο θαηαβιήζεθαλ ζηελ Διιάδα ην 2012 ελψ ηα ππφινηπα € 11 δηο εληφο 

ηνπ 2013. 

Ανακεθαλαιοποίηζη ηης Eurobank Ergasias Α.Ε. 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ηεο Eurobank, ηε 19 Απξηιίνπ 2012 

ε Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΡηΔ) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Eurobank είλαη βηψζηκε θαη ηελ 8 Λνεκβξίνπ 2012 ηελ 

ελεκέξσζε φηη ηα βαζηθά θεθάιαηα (Tier I) πξέπεη λα απμεζνχλ θαηά € 5.839 εθαη. Ζ Ρξάπεδα, ην ΔΡΣΠ θαη ην 

Δπξσπατθφ ΡΣΠ, ππέγξαςαλ ηελ 28 Καΐνπ 2012, ηελ 21 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηελ 30 Απξηιίνπ 2013 κηα ηξηκεξή 

ζπκθσλία πξνεγγξαθήο γηα ηελ πξνθαηαβνιή ηεο εηζθνξάο ηνπ ΔΡΣΠ έλαληη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε αχμεζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Ρξάπεδαο κε νκφινγα έθδνζεο ηνπ Δπξσπατθνχ ΡΣΠ νλνκαζηηθήο αμίαο € 3.970 εθαη., € 

1.341 εθαη. θαη € 528 εθαη. αληηζηνίρσο (ζχλνιν € 5.839 εθαη.).  

Ρελ 7 Απξηιίνπ 2013, νη αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ δχν ηξαπεδψλ, απνθάζηζαλ φηη ε 

Δζληθή Ρξάπεδα (ΔΡΔ) θαη ε Eurobank ζα αλαθεθαιαηνπνηεζνχλ πιήξσο θαη αλεμάξηεηα ε κηα απφ ηελ άιιε, γεγνλφο 

πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηψλ ζπγρψλεπζήο ηνπο. Πε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο απηήο, ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ηεο Eurobank αμηνιφγεζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εγρεηξήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ 

θεθαιαίσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αβεβαηφηεηα ή κε ηεο ζπγρψλεπζεο κε ηελ ΔΡΔ θαη ηε ζπλεπαγφκελε αδπλακία 

αμηνιφγεζεο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο, θαζψο θαη ηελ απνπζία ηεο παξαδνζηαθήο βάζεο ησλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ 

κεηφρσλ ηεο Eurobank, ε νπνία ιφγσ ηεο πξφζθαηεο αληαιιαγήο κεηνρψλ ππνθαηαζηάζεθε απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο 

ΔΡΔ θαηά πεξίπνπ 85% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Eurobank. Αθνινχζσο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Eurobank 

εηζεγήζεθε ζηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 30 Απξηιίνπ 2013 ηελ πιήξε θάιπςε ηεο αχμεζεο 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αμίαο € 5.839 εθαη. απφ ην ΔΡΣΠ. 

Ρελ 30 Απξηιίνπ 2013 ε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο Eurobank απνθάζηζε: 

ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Ρξάπεδαο ζχκθσλα κε ην λ. 3864/2010 θαη ηελ ππ’ αξ. 38/2012 Ξξάμε 

πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηα ηελ άληιεζε ζπλνιηθά € 5.839 εθαη., κε ηελ έθδνζε 3.789.317.357 λέσλ θνηλψλ 

κεηνρψλ, κε αλάιεςε ηνπ ζπλφινπ απηψλ απφ ην Ρακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο, έλαληη εηζθνξάο ίζεο 

αμίαο νκνιφγσλ θπξηφηεηαο ηνπ ηδίνπ θαη εθδφζεσο ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο. Ζ 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πηζηνπνηήζεθε ηελ 31 Κατνπ θαη ε εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρψλ ζην Σξεκαηηζηήξην 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί άκεζα, κεηά θαη ηελ απφθηεζε ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ απφ ηηο ειιεληθέο επνπηηθέο 

αξρέο. 

Ρελ 28 Καξηίνπ 2013, ε ΡηΔ εμέδσζε Ξξάμε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο (13/28.03.2013), ζέηνληαο σο φξην γηα ην 

δείθηε θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Core Tier I) ην 9% ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη γηα ην 

δείθηε ηδίσλ θεθαιαίσλ (Equity Core Tier I) ην 6%. Ρα αλσηέξσ φξηα ηέζεθαλ ζε ηζρχ απφ ηελ 31 Καξηίνπ 2013. 

Πχκθσλα κε ην λέν νξηζκφ ησλ θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Core Tier I), ην απνζεκαηηθφ ησλ δηαζέζηκσλ πξνο 

πψιεζε επελδπηηθψλ ηίηισλ αλαγλσξίζηεθε πιήξσο ζηα θχξηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα (Core Tier I), ελψ ε αλαγλψξηζε 

ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο πεξηνξίζηεθε ζην 20% ησλ θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Core Tier 

I). Ρελ 23 Γεθεκβξίνπ 2013, ε ΡηΔ εμέδσζε Ξξάμε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο (36/23.12.2013) αίξνληαο ηνλ 

παξαπάλσ πεξηνξηζκφ αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο, κε ηζρχ απφ ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2013. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ Νκίινπ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ν δείθηεο 

θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Core Tier I) αλεξρφηαλ ζε 10,4% θαη ν pro-forma δείθηεο θπξίσλ βαζηθψλ ηδίσλ 
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θεθαιαίσλ (Core Tier I), κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο κε ηε Fairfax Financial Holdings Limited θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ IRB γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηε Βαζηιεία ΗΗ, γηα ην ζηεγαζηηθφ 

ραξηνθπιάθην ηνπ Λένπ ΡΡ, ζε 11,3%. 

Ρε 14 Λνεκβξίνπ 2013, ε Ρξάπεδα αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ 

άληιεζε € 2 δηο πεξίπνπ. Ρε 14 Ηαλνπαξίνπ 2014, ε Ρξάπεδα θαη ην ΡΣΠ αλαθνίλσζαλ φηη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο 

αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα πξνζαξκνζηεί νχησο ψζηε λα ιεθζεί ππφςε ε νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ κειινληηθψλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, θαζψο θαη ηνπ λένπ πιαηζίνπ 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο. Ρελ 6 Καξηίνπ 2014, ε ΡηΔ, ζε ζπλέρεηα ηεο εθηίκεζεο ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ηεο 

Eurobank,  ελεκέξσζε ηελ Ρξάπεδα φηη ηα θχξηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ηεο (Core Tier I) ζα πξέπεη λα απμεζνχλ θαηά € 

2.945 εθαη. Πηηο 24 Καξηίνπ 2014, ε Ρξάπεδα κε ζρεηηθή επηζηνιή ηεο ππέβαιιε ζηελ ΡηΔ ην ζρέδην θεθαιαηαθήο 

ελίζρπζήο ηεο ζχκθσλα κε ην νπνίν: α) αλαζεψξεζε ηηο ελέξγεηεο ζρεκαηηζκνχ θεθαιαίνπ κε επηπιένλ ζεηηθή 

επίδξαζε ζηα επνπηηθά ηεο θεθάιαηα χςνπο € 81 εθαη. θαη πξφηεηλε λα αλαπξνζαξκφζεη αληίζηνηρα ην ζρέδην 

αλαδηάξζξσζήο ηεο θαη β) δήισζε φηη πξνηίζεηαη λα θαιχςεη ην ππφινηπν πνζφ ησλ θεθαιαηαθψλ ηεο αλαγθψλ χςνπο 

€ 2.864 εθαη. κέζσ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία απνηειεί έλα βήκα πξνο ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο 

θεθαιαηαθήο ζέζεο ηεο Ρξάπεδαο θαη εληζρχεη ηελ δπλαηφηεηά ηεο λα ζηεξίμεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.  

Ρελ 29 Απξηιίνπ 2014, νινθιεξψζεθε ε δηάζεζε θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Ρξάπεδαο. Ρα ζπλνιηθά θεθάιαηα 

πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ Γεκνζία θαη ηε Γηεζλή Ξξνζθνξά αλέξρνληαη ζε  €2.864 εθαη. 

 
γ. Ξξναηξεηηθή δεκόζηα πξόηαζε ηεο Δζληθήο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΔΡΔ) 

Ρελ 15 Φεβξνπαξίνπ 2013, ε Δζληθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΔΡΔ), απέθηεζε, θαηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο ηεο 

Ξξναηξεηηθήο Γεκφζηαο Ξξφηαζεο πνπ ππνβιήζεθε ηελ 11 Ηαλνπαξίνπ 2013, ην 84,35% ησλ θνηλψλ κε δηθαίσκα 

ςήθνπ κεηνρψλ ηεο Eurobank. Ρε Γεκφζηα Ξξφηαζε ζα αθνινπζνχζε ζπγρψλεπζε ησλ δχν ηξαπεδψλ, ε δηαδηθαζία 

ηεο νπνίαο άξρηζε ηε 19 Καξηίνπ 2013.  

Ρελ 28 Καξηίνπ 2013, ε ΡηΔ έζηεηιε επηζηνιέο ζε φιεο ηηο βηψζηκεο Ρξάπεδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Ρξάπεδαο θαη 

ηεο ΔΡΔ, δειψλνληαο φηη ε θάζε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη κε ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζή ηεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 

Απξηιίνπ 2013 θαη δεηψληαο ηνπο λα πξνβνχλ ζηηο ζρεηηθέο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο. Ρελ 7 Απξηιίνπ 2013, θαζψο ε 

θνηλή αίηεζε ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ επηκήθπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθεθαιαηνπνίεζεο έσο ηελ 20 Ηνπλίνπ 2013 δελ 

ηθαλνπνηήζεθε, νη αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο απνθάζηζαλ κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηνίθεζεο ησλ δχν Ρξαπεδψλ, φηη 

ε Ρξάπεδα θαη ε ΔΡΔ ζα αλαθεθαιαηνπνηεζνχλ πιήξσο θαη αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε. Θαηά ζπλέπεηα, ε 

δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο ησλ δχν Ρξαπεδψλ αλεζηάιε. 

Πην πιαίζην απηφ, ε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Ρξάπεδαο ηεο 30 Απξηιίνπ 2013, απνθάζηζε ηελ 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Ρξάπεδαο γηα ηελ άληιεζε € 5.839 εθαη. κε θάιπςε έλαληη εηζθνξάο ζε είδνο 

απφ ην ΡΣΠ, ζχκθσλα κε ην Λφκν 3864/2010 θαη ηελ Ξξάμε πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ 38/9.11.2012. Υο απνηέιεζκα 

ηεο πξναλαθεξζείζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Ρξάπεδαο, ην πνζνζηφ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ θαηείρε ε 

ΔΡΔ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 κεηψζεθε θάησ ηνπ 5%. 

 

2.1.1 Λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξόηππα πνπ πηνζεηήζεθαλ από ηελ Δηαηξεία 

Ρα αθφινπζα λέα πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε ππάξρνληα πξφηππα, φπσο εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ 

Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (ΠΓΙΞ) θαη πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), είλαη ζε ηζρχ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2013: 

ΓΙΞ 1, Ρξνπνπνίεζε - Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

H ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ηελ ρσξηζηή παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ ζε δχν 

νκάδεο, αλάινγα κε ηε κεηαγελέζηεξε ή φρη αλαηαμηλφκεζή ηνπο ζηα απνηειέζκαηα. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο 

δελ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο. 

ΓΙΞ 12, Ρξνπνπνίεζε - Φόξνη Δηζνδήκαηνο  

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή παξέρεη κία πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ 

θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ φηαλ νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο 

αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα». Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 



ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑΔΚΑ                                                                  Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε 

                                                                                                                                                              ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

Σελίδα  15 

ΓΙΞ 19, Ρξνπνπνίεζε - Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο 

Ζ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΙΞ 19 δελ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
εηαηξείαο. Ζ επίδξαζε απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο πεξηγξάθεηαη ζηε ζεκείσζε 14. 

ΓΞΣΑ 7, Ρξνπνπνίεζε - Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο  

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί γλσζηνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ή ηεο πηζαλήο επίδξαζεο πνπ έρνπλ ζπκθσλίεο γηα 

δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. Ππγθεθξηκέλα, απαηηεί ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε φια ηα αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ ζπκςεθίδνληαη ζχκθσλα κε ην 

ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε», θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα εθείλα ηα αλαγλσξηζκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ, αλ θαη δελ ζπκςεθίδνληαη ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: 

Ξαξνπζίαζε», ππφθεηληαη ζε θχξηεο ζπκβάζεηο ζπκςεθηζκνχ ή άιιε παξεκθεξή ζχκβαζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

ΓΞΣΑ 13, Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο  

Ρν ΓΞΣΑ 13 ζέηεη κνλαδηθφ πιαίζην γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο, παξέρεη λέν νξηζκφ γηα ηελ εχινγε αμία θαη 

εηζάγεη πην εθηελείο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε απηήο. Νη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 13 δελ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα παξνρή ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα πεξηφδνπο πξνγελέζηεξεο ηεο αξρηθήο 

εθαξκνγήο (1 Ηαλνπαξίνπ 2013). Γελ ππήξμε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ 

κειινληηθή πηνζέηεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ επηκέηξεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 13.  

Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ, θύθινο 2009-2011  

Νη βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ πεξηιακβάλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζε  έλα πιήζνο πξνηχπσλ  κε ζηφρν λα δηεπθξηληζηνχλ: 

-  νη πξνυπνζέζεηο γηα παξνρή ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο ηνπ ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ», 

-  νη πξνυπνζέζεηο ηαμηλφκεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ εμνπιηζκνχ σο ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία θαηά ην ΓΙΞ 

16«Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο», 

-  ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο θνξνινγηθήο επίδξαζεο ησλ δηαλνκψλ ζηνπο θαηφρνπο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ζην ΓΙΞ 

32  «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» θαη 

-  νη πξνυπνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε αλά ηνκέα γηα ην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο».. 

Νη παξαπάλσ βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ δελ είραλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

2.1.2 Λέα πξόηππα θαη δηεξκελείεο πνπ δελ έρνπλ αθόκε πηνζεηεζεί από ηελ Δηαηξεία 

Έλα πιήζνο λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ ζε ππάξρνληα πξφηππα ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ κεηά ην 2013, 

δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί γηα ρξήζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή ε Δηαηξεία δελ ηα έρεη πηνζεηήζεη 

λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηνπο. Απηά πνπ ελδέρεηαη λα είλαη ζρεηηθά κε ηελ Δηαηξεία 

έρνπλ σο αθνινχζσο:   

ΓΙΞ 19, Ρξνπνπνίεζε  -  Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ:  Δηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ (ζε ηζρύ από 

ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2015, δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ ΔΔ) 

H ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 

φπνπ νη εξγαδφκελνη ή ηξίηνη απαηηείηαη λα θαηαβάιινπλ εηζθνξέο νη νπνίεο δελ κεηαβάιινληαη κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο 

ππεξεζίαο, γηα παξάδεηγκα εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε έλα θαζνξηζκέλν πνζνζηφ ησλ 

απνδνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη νη εηζθνξέο απηέο λα αθαηξνχληαη απφ ην έμνδν ζπληάμεσλ ζηελ ρξνληά θαηά ηελ 

νπνία παξέρεηαη ε ζρεηηθή ππεξεζία, αληί λα απνδίδνληαη ζηηο πεξηφδνπο ππεξεζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ.  

Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

ΓΙΞ 27, Ρξνπνπνίεζε  -  Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθδφζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» θαη ζε ζπλδπαζκφ ηα 

δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο». Ζ ηξνπνπνίεζε 

θαζνξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο. 

ΓΙΞ 28, Ρξνπνπνίεζε - Δπελδύζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο (ζε ηζρύ από ηε 1 

Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Ζ ηξνπνπνίεζε αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο», θαζνξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη παξαζέηεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο 

θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο.  
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Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

ΓΙΞ 32, Ρξνπνπνίεζε - Ππκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ (ζε 

ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ.  

Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

ΓΙΞ 36, Ρξνπνπνίεζε - Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ  (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Νη ηξνπνπνηήζεηο πεξηνξίδνπλ ηελ απαίηεζε γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή 

κίαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ κφλν γηα ηηο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα 

δεκηά απνκείσζεο. 

Δπίζεο πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξείο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο φηαλ ε αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ή κίαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ εχινγε αμία κείνλ έμνδα πψιεζεο.  

Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

ΓΙΞ 39, Ρξνπνπνίεζε – Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα:  Aλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε (ζε ηζρύ απo ηε 1 

Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή παξέρεη απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε δηαθνπήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο φηαλ, σο 

απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζκψλ, έλα παξάγσγν ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη λνκηθά 

(novated) πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί απφ έλαλ θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα. 

Ζ πηνζέηεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

ΓΞΣΑ 9, Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα (ζε ηζρύ απo ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2018) 

Ρν ΓΞΣΑ 9, Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα είλαη έλα λέν πξφηππν γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ηνπ νπνίνπ απψηεξνο 

ζθνπφο είλαη λα αληηθαηαζηήζεη ζην ζχλνιφ ηνπ ην ηξέρσλ ΓΙΞ 39 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα:  Aλαγλψξηζε θαη 

Δπηκέηξεζε. 

Ρν ΓΞΣΑ 9, ην νπνίν εθδφζεθε ην Λνέκβξην ηνπ 2009, εηζήγαγε λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ. Απαηηεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ λα ηαμηλνκνχληαη 

ζε δχν θαηεγνξίεο επηκέηξεζεο: ζε απηά πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη ζε απηά πνπ επηκεηξψληαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο. Ζ απφθαζε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ιακβάλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Ζ ηαμηλφκεζε 

εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεζηαθφ κνληέιν (business model) ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

κέζσλ απηψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ. Πχκθσλα 

κε ην ΓΞΣΑ 9, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ακεηάθιεηεο επηινγήο λα παξνπζηάδνληαη νη κεηαγελέζηεξεο κεηαβνιέο ζηελ 

εχινγε αμία ελφο ζπκκεηνρηθνχ ηίηινπ, πνπ δελ πξννξίδεηαη γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, ζηα ινηπά απνηειέζκαηα 

ρξήζεο απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε θαη λα αλαγλσξίδνληαη κφλν ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ.  

Ρν ΓΞΣΑ 9 ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2010 ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη 

επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ππνρξεψζεσλ, φπσο θαη νη απαηηήζεηο απναλαγλψξηζεο. Ρν ΓΞΣΑ 9 

απαηηεί φηη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ κία ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ, ην πνζφ ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

κεηαβνιή ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο ππνρξέσζεο ,πνπ αθνξά ζηελ ίδηα ηελ Δηαηξεία, λα αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά 

απνηειέζκαηα ρξήζεο απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε, εθηφο εάλ απηφ ζα δεκηνπξγνχζε ή ζα κεγέλζπλε κία 

αλαθνινπζία ζηελ επηκέηξεζε ή ηελ αλαγλψξηζε («ινγηζηηθή αζπκκεηξία») ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

Κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο δελ 

κεηαθέξνληαη κεηαγελέζηεξα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Πχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39 ην νπνίν εθαξκφδεηαη επί ηνπ 

παξφληνο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

Πχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 9 θαη ΓΞΣΑ 7, πνρξεσηηθή Ζκεξνκελία Δλαξμεο Ηζρχνο θαη Γλσζηνπνηήζεηο 

Κεηάβαζεο, πνπ εθδφζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ε πηνζέηεζε ηνπ ΓΞΣΑ 9 ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015. Δθαξκνγή λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ππνρξεσηηθήο 

εθαξκνγήο επηηξεπφηαλ. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9 ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
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πνπ δηαθξαηνχληαλ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο, ζαλ ε ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε θαηά ην ΓΞΣΑ 9 λα 

εθαξκνδφηαλ αλέθαζελ, αιιά νη ζπγθξηηηθέο πεξίνδνη δελ απαηηνχληαλ λα επαλαδηαηππσζνχλ.  

Ρν ΓΞΣΑ 9 ηξνπνπνηήζεθε ην Λνέκβξην ηνπ 2013, κε ηελ έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 9 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ινγηζηηθή 

Αληηζηάζκηζεο θαη Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 9, ΓΞΣΑ 7 θαη ΓΙΞ 39, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζεί έλα λέν κνληέιν 

ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο πνπ ζα αληηθαηνπηξίδεη θαιχηεξα ηηο ελέξγεηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη κεξηθέο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 39 θαη ΓΞΣΑ 7. Νη ηξνπνπνηήζεηο επηηξέπνπλ ζηηο εηαηξείεο λα 

πηνζεηήζνπλ λσξίηεξα ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΞΣΑ 9, φπσο εθδφζεθε ην 2010, ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ησλ αιιαγψλ 

ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ αθνξά ζηελ ίδηα ηελ Δηαηξεία, εληφο ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο απεπζείαο ζηελ 

θαζαξή ζέζε, ρσξίο ηαπηφρξνλε πηνζέηεζε ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 9. Δπηπξφζζεηα, ε απαίηεζε 

ππνρξεσηηθήο πηνζέηεζεο απφ ηελ  1 Ηαλνπαξίνπ 2015, απνζχξεηαη θαη κία λέα εκεξνκελία ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο 

ζα νξηζηεί κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ινγηζηηθήο απνκείσζεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.   

Νη εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ην ΓΞΣΑ 9 φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην Λνέκβξην ηνπ 2013 κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ζηα 

πιαίζηα ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπο εάλ ζα πηνζεηήζνπλ ην λέν κνληέιν ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ή ζα 

εμαθνινπζήζνπλ λα εθαξκφδνπλ ην κνληέιν ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαηά ην ΓΙΞ 39, επί ηνπ παξφληνο.  

Γεδνκέλνπ φηη ην ΓΞΣΑ 9 είλαη έλα έξγν ππφ εμέιημε, πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκε, παξακέλεη αδχλαηε ε 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ΓΞΣΑ 10,  Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ην κέξνο ηνπ ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» πνπ αθνξά ηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ην ΚΔΓ 12 «Δλνπνίεζε - Νηθνλνκηθέο νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ». Πχκθσλα 

κε ην ΓΞΣΑ 10 , ζεζπίδεηαη έλαο λένο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ, ν νπνίνο παξέρεη κηα κνλαδηθή βάζε ελνπνίεζεο γηα φιεο 

ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηέο. Ζ βάζε απηή ζηεξίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο εμνπζίαο πάλσ ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα, ζηε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ απνδφζεσλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη ηε ζχλδεζε απηψλ, 

αληηθαζηζηψληαο έηζη ηελ έκθαζε ζην λνκηθφ έιεγρν ή ηελ έθζεζε ζηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε, αλάινγα κε ηε θχζε 

ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.  

Ζ πηνζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο Δηαηξείαο. 

ΓΞΣΑ 11,  Από θνηλνύ ζπκθσλίεο (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» θαη ην ΚΔΓ 13 «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο - Κε ρξεκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο». Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 11, ππάξρνπλ 

κφλν δχν ηχπνη απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ, νη απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηεο θαη νη θνηλνπξαμίεο, θαη ν ηχπνο ηνπο 

θαζνξίδεηαη εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζπκθσλίαο, παξά ζηε λνκηθή κνξθή ηεο. Ζ ελνπνίεζε 

κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο είλαη πιένλ ππνρξεσηηθή γηα ηηο θνηλνπξαμίεο. Ζ ελαιιαθηηθή ηεο αλαινγηθήο 

κεζφδνπ ελνπνίεζεο ησλ θνηλνπξαμηψλ, ε νπνία δελ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Δηαηξεία, δελ επηηξέπεηαη πιένλ.  

Ζ πηνζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο Δηαηξείαο. 

ΓΞΣΑ 12, Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Ρν ΓΞΣΑ 12 θαζνξίδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ θχζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο αλαθέξνπζαο νληφηεηαο ζε 

ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο δνκεκέλεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο.  

Ζ πηνζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο Δηαηξείαο. 

ΓΞΣΑ 10,  11 θαη 12 (Ρξνπνπνηήζεηο) Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, από θνηλνύ ζπκθσλίεο  θαη 

γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο : Νδεγίεο κεηάβαζεο (ζε ηζρύ από ηε 1 

Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ζην ΓΞΣΑ 10 θαη παξέρνπλ επηπξφζζεηεο απαιιαγέο θαηά ηε 

κεηάβαζε ζηα ΓΞΣΑ 10,11 θαη 12, θαζψο απαηηνχλ ε πξνζαξκνζκέλε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε λα παξέρεηαη κφλν γηα 

ηελ πξνεγνπκέλε πεξίνδν ζχγθξηζεο. Δπηπιένλ, γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο κε ελνπνηνχκελεο δνκεκέλεο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, ε απαίηεζε παξνπζίαζεο ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε εθαξκνγή 

ηνπ ΓΞΣΑ 12 αθαηξείηαη. 

Ζ Δηαηξεία ζα πηνζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΞΣΑ 10,11 θαη 12. 

ΓΞΣΑ 10,12 θαη ΓΙΞ 27 Ρξνπνπνηήζεηο - Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Νη ηξνπνπνηήζεηο απαηηνχλ νη «εηαηξείεο επελδχζεσλ», φπσο νξίδνληαη παξαθάησ, λα ινγηζηηθνπνηνχλ ηηο επελδχζεηο 

ζε ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, θαζψο θαη ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο, ζε εχινγε 

αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Κφλε εμαίξεζε ζα απνηεινχλ νη ζπγαηξηθέο πνπ ζεσξνχληαη σο πξνέθηαζε ησλ 
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επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δεηαηξείαο επελδχζεσλ. Πχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο, κηα «εηαηξεία επελδχζεσλ» 

είλαη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ: 

(α) ιακβάλεη θεθάιαηα απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο επελδπηέο κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη ζε απηνχο ηνπο επελδπηέο 

ππεξεζίεο δηαρείξηζεο επελδχζεσλ 

(β) δεζκεχεηαη ζηνπο επελδπηέο ηεο φηη επηρεηξεκαηηθφο ηεο ζθνπφο είλαη ε επέλδπζε θεθαιαίσλ απνθιεηζηηθά γηα 

απνδφζεηο πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ππεξαμία θεθαιαίνπ, έζνδα απφ επελδχζεηο ή θαη ηα δχν, θαη 

(γ) επηκεηξά θαη αμηνινγεί ηελ απφδνζε νπζηαζηηθά φισλ ησλ επελδχζεψλ ηεο βάζεη ηεο εχινγεο αμίαο 

Νη ηξνπνπνηήζεηο επίζεο θαζνξίδνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηηο εηαηξείεο επελδχζεσλ. 

Ζ πηνζέηεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ  2010-2012  (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2015, δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ 

ΔΔ) 

Νη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε επηά ΓΞΣΑ σο επαθφινπζν ηεο δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ θχθινπ 2010-12 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ. Ρα 

ζέκαηα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο είλαη ηα αθφινπζα: 

- Νξηζκφο ηεο πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο ζην ΓΞΣΑ 2 «Ξαξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ» 

- Ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ζε κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ ζην ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο 

επηρεηξήζεσλ» 

- Ππλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ θαη ζπκθσλία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ησλ ηνκέσλ 

πξνο αλαθνξά κε ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζην ΓΞΣΑ 8 «Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο» 

- Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζην ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο» 

- Κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο – αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ζην ΓΙΞ 16 

«Δλζψκαηα πάγηα 

- Βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε ζην ΓΙΞ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» 

- Κέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο – αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ζην ΓΙΞ 38 «Άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» 

Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ  2011-2013  (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2015, δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ 

ΔΔ) 

Νη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ηέζζεξα ΓΞΣΑ σο επαθφινπζν ηεο δεκνζίεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2011-13 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ 

Ξξνηχπσλ. Ρα ζέκαηα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο είλαη ηα αθφινπζα: 

- Δμαηξέζεηο απφ ην πεδίν εθαξκνγήο γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζην ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» 

- Δμαίξεζε απφ ην πεδίν εθαξκνγήο γηα ηα ραξηνθπιάθηα ζην ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο» 

- Γηεπθξίληζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ αλάκεζα ζην ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» θαη ην ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε 

αθίλεηα» θαηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ σο επελδπηηθά ε ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ζην ΓΙΞ 40, θαη 

- Ζ έλλνηα ησλ «ΓΞΣΑ ζε ηζρχ» ζην ΓΞΣΑ 1 «Ξξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο» 

ΔΓΓΞΣΑ 21 «Δηζθνξέο» (ζε ηζρύ από ηε 1 Ηαλνπαξίνπ 2014, δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ ΔΔ) 

Ζ  ΔΓΓΞΣΑ 21 «Δηζθνξέο» δηεπθξηλίδεη φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη κηα ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο 

πνπ δελ απνηειεί θφξν εηζνδήκαηνο φηαλ ε ελέξγεηα ε νπνία πξνθαιεί ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο, φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ιακβάλεη ρψξα. Γηα κηα εηζθνξά πνπ πξνθαιείηαη φηαλ ηθαλνπνηείηαη κηα ειάρηζηε ζπλζήθε, γηα 

παξάδεηγκα έλα θαζνξηζκέλν επίπεδν εηζνδήκαηνο, ε δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη θακία ππνρξέσζε δελ αλαγλσξίδεηαη 

πξηλ ηθαλνπνηεζεί ε ειάρηζηε ζπλζήθε. Ζ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεξκελείαο δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηελ πηνζέηεζε εθηηκήζεσλ θαη παξαδνρψλ, νη 

νπνίεο επεξεάδνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηα ππφινηπα 

ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ξαξά ην γεγνλφο φηη νη εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηε βέιηηζηε 

γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα 

δηαθέξνπλ.  

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (€), πνπ είλαη ην ζπλαιιαθηηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο. Δθηφο εάλ 
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ έρεη γίλεη ζηξνγγπινπνίεζε ζε 
ρηιηάδεο. 
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2.1.3 Αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ 

Θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο έγηλαλ αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. 
Αλαιπηηθφηεξα: 
 
ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ       

  
υγκριτικά 

τοιχεία  

Δημοσιευμένα 
τοιχεία  Προσαρμογές 

 Πεκ. 31.12.2012  31.12.2012   
ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ       
Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο       
Ξξνβιέςεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ 14 25.313,00  40.789,00  (15.476,00) 

  25.313,00  40.789,00  (15.476,00) 

Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο       
Ινηπέο ππνρξεψζεηο 16 238.797,78  223.321,78  15.476,00 

  238.797,78  223.321,78  15.476,00 

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ  264.110,78  264.110,78  0,00 

 
 

2.2. Μέλν λόκηζκα 

2.2.1 Ιεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα  παξνπζίαζεο 

Πηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηηκψληαη ζην λφκηζκα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

Δηαηξεία (ην «ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»).  Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, ην νπνίν είλαη ην 

ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο.    

2.2.2 Ππλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα, κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα µε βάζε ηηο ηζνηηκίεο ζπλαιιάγκαηνο πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εθάζηνηε ζπλαιιαγήο. Ππλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ηαθηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ ζε μέλν λφκηζκα κε βάζεη ηελ ηηκή ζπλαιιάγκαηνο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. 

2.3 Δλζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ξεξηιακβάλνπλ βειηηψζεηο ζε κηζζσκέλα αθίλεηα, έπηπια, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ινηπφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη 

κεηαθνξηθά κέζα θαη παξνπζηάδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ θαη ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ απνκείσζεο.  

Ρν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Νη 

δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαγελέζηεξα ηεο απφθηεζεο ελφο ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, 

θεθαιαηνπνηνχληαη κφλν φηαλ ζεσξείηαη πηζαλφ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο ζα απνθέξνπλ ζην κέιινλ πξφζζεηα 

νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ εηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα. Όηαλ πξνθχπηνπλ έμνδα επηζθεπψλ 

θαη ζπληήξεζεο, αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

Νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβιεπφκελεο σθέιηκεο 

δσήο ησλ παγίσλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην θφζηνο θηήζεο ησλ παγίσλ ζηελ ηειηθή ππνιεηπφκελε αμία ηνπο σο 

αθνινχζσο : 

 

- Βειηηώζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ: ε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ηνπ ζπκβνιαίνπ εθκίζζσζεο ή ηεο 

πξνβιεπφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 

- Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο         :  4 -  7 έηε 

- Ινηπά έπηπια θαη εμνπιηζκόο     :  4 -12 έηε 

- Κεηαθνξηθά κέζα                      :  5 -  7 έηε 

 

Ρα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αμηνινγνχληαη πεξηνδηθά γηα απνκείσζε, θαη νπνηαδήπνηε δεκία απνκείσζεο 

αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 



ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑΔΚΑ                                                                  Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε 

                                                                                                                                                              ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

Σελίδα  20 

Ρν θφζηνο θηήζεο θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πσινχληαη ή 

απνζχξνληαη κεηαθέξνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο ή απφζπξζεο θαη νπνηνδήπνηε 

θέξδνο ή δεκία πξνθχπηεη θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 

2.4 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    

Πην ινγαξηαζκφ «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ηα έμνδα ινγηζκηθνχ.  

Θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε πθηζηάκελσλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ φηαλ πξνθχπηνπλ. Θφζηε πιεξσηέα ζε ηξίηνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή λέσλ 

ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθέο βειηηψζεηο, πξνζηίζεληαη ζην θφζηνο λέσλ ινγηζκηθψλ 

πξνγξακκάησλ, θαη αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν.  Ρα άπια ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κεηά 

ηελ αθαίξεζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ απνκείσζεο. Ρα άπια ζηνηρεία 

αμηνινγνχληαη πεξηνδηθά  γηα απνκείσζε θαη νπνηαδήπνηε δεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. 

Νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβιεπφκελεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπο σο αθνινχζσο : 

- Ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα: 4-7 έηε 

2.5 Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο   

Ξεξηιακβάλεη απαηηήζεηο απφ πξνκήζεηεο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.    

2.6 Απνκείσζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ 

Ζ Δηαηξεία, ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, εμεηάδεη θαηά πφζν ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη έλα 

ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ή κηα νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Έλα ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ ή νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ππφθεηληαη ζε απνκείσζε φηαλ, θαη κφλν φηαλ, ππάξρεη 

αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο, σο απνηέιεζκα ελφο ε πεξηζζνηέξσλ γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ 

αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ («δεκηνγφλν γεγνλφο»), θαη ην δεκηνγφλν γεγνλφο (ή 

γεγνλφηα) έρεη επίδξαζε ζηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ε νκάδαο 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, θαη κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα.  

Πε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ηέηνηα δεκηά απηή θαηαρσξείηαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. 

Αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζεσξνχληαη απφ ηελ 

Δηαηξεία ηα εμήο: 

 Πεκαληηθή νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ εθδφηε ή νθεηιέηε 

 Αζέηεζε ελφο ζπκβνιαίνπ, φπσο αλεμφθιεηα ππφινηπα ή ππεξεκεξία ηφθσλ ή αξρηθψλ πιεξσκψλ 

 Ν δαλεηνιήπηεο δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε πηψρεπζε ή άιιε νηθνλνκηθή αλαδηνξγάλσζε 

 Πεκαληηθή ππνβάζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ βαζκνχ θεξεγγπφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 

ηνπ πηζηνχρνπ φηαλ εμεηάδνληαη κε άιιεο πιεξνθνξίεο 

2.7  Ρξέρνπζα θαη αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

(i) Ρξέρνπζα θνξνινγία 

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη αλαγλσξίδεηαη 

σο έμνδν ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ηα θέξδε.  

(ii) Αλαβαιιόκελε θνξνινγία  

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο, ζηηο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο 

ηνπο ζηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο επηκεηξψληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα 

ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο 

λφκνπο) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζησδψο ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Νη θπξηφηεξεο πξνζσξηλέο 

δηαθνξέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνκείσζε ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ, απφ ηηο απνζβέζεηο ησλ πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απφ ζπληάμεηο θαη ινηπέο παξνρέο απνρψξεζεο πξνο ην πξνζσπηθφ. 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφλ φηη ζα ππάξρνπλ κειινληηθά 

θνξνινγεηέα θέξδε, έλαληη ησλ νπνίσλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ρν ινγηζηηθφ ππφινηπν 

ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ εμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο θαη κεηψλεηαη ζηνλ βαζκφ 
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πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα ψζηε λα επηηξέςνπλ ηελ αλάθηεζε 

νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο απαίηεζεο. Θάζε ηέηνηα κείσζε αληηινγίδεηαη ζην βαζκφ πνπ θαζίζηαηαη πηζαλφ φηη επαξθή 

θνξνινγεηέα θέξδε ζα είλαη δηαζέζηκα. 

Ζ θνξνινγηθή επίδξαζε ησλ κεηαθεξφκελσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ αλαγλσξίδεηαη σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, φηαλ είλαη 

πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηέο νη 

δεκίεο. 

Ζ δηνίθεζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αμηνινγεί ηελ ζέζε ηεο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο 
θαη ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο φπνπ απαηηείηαη γηα ηα πνζά πνπ αλακέλνληαη λα πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

2.8 πνρξεώζεηο ζην πξνζσπηθό 

i) Ξξνγξάµµαηα ζπληαμηνδόηεζεο θαζνξηζµέλσλ εηζθνξώλ 

Ζ Δηαηξεία παξέρεη νξηζκέλα πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Νη εηήζηεο εηζθνξέο πνπ 

θαηαβάιιεη ε Δηαηξεία επελδχνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ. Νη ππάιιεινη, εθφζνλ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπκκεηέρνπλ ζηελ απφδνζε ησλ αλσηέξσ επελδχζεσλ. Ρν 

δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ ρξήζε πνπ αθνξά θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζηα έμνδα πξνζσπηθνχ. 

ii) Ξξνγξάµµαηα ζπληαμηνδόηεζεο θαζνξηζµέλσλ παξνρώλ 

Πχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία, φηαλ νη ππάιιεινη παξαµέλνπλ ζηελ ππεξεζία κέρξη ηελ ζπλήζε 

ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο, δηθαηνχληαη εθάπαμ απνδεµίσζε ε νπνία ππνινγίδεηαη µε βάζε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο θαη 

ηηο απνιαβέο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ Δηαηξεία ζρεκαηίδεη πξφβιεςε βάζεη αλαινγηζηηθήο 

κειέηεο γηα ηελ απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο 

πξνβιεπφκελεο πηζησηηθήο κνλάδαο. Πχµθσλα µε ηε κέζνδν απηή, ην θφζηνο γηα απνδεκηψζεηο εμφδνπ αλαγλσξίδεηαη 

ζην ινγαξηαζµφ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ, ζχµθσλα µε αλαινγηζηηθέο 

απνηηµήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν.  

Ζ ππνρξέσζε ηεο απνδεµίσζεο απνρψξεζεο ππνινγίδεηαη σο ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ εθξνψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα επηηφθηα Δπξσπατθψλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πςειήο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο, 

µε φξνπο ιήμεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο.  

Ρα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνδεκίσζεο απνρψξεζεο αλαγλσξίδνληαη 

ζηα Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα ρσξίο ηε δπλαηφηεηα αλαηαμηλφκεζεο κειινληηθά ζηα απνηειέζκαηα. Ρν θφζηνο 

παξειζνχζαο πξνυπεξεζίαο θαη ην έμνδν ηφθνπ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

Νη θαηαβιεηέεο απνδεκηψζεηο κεηά ηελ πάξνδν ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθινχληαη 

ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. 

iii)  Ξαξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο 

Ξαξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ζπληαμηνδνηήζεσο, ή νπνηεδήπνηε έλαο εξγαδφκελνο απνδερηεί εζεινληηθά λα απνρσξήζεη ζε αληάιιαγκα γηα ηνλ 

νηθεηνζειή ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζεο ηνπ.  Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ 

ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε ησλ ππαιιήισλ πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα 

γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εζεινπζία 

απνρψξεζε. Νη θαηαβιεηέεο απνδεκηψζεηο κεηά ηελ πάξνδν ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο. 

iv) Ξαξνρέο γηα ζπκκεηνρή ζηα θέξδε θαη επηδόκαηα 

Ζ Γηνίθεζε πεξηνδηθά θαη θαηά βνχιεζε αληακείβεη µε κεηξεηά (bonus), ππαιιήινπο µε πςειή απφδνζε. Ξαξνρέο ζε 

κεηξεηά (bonus) νη νπνίεο απαηηνχλ έγθξηζε κφλν απφ ηελ δηνίθεζε, αλαγλσξίδνληαη σο δεδνπιεπκέλα έμνδα 

πξνζσπηθνχ. Ζ δηαλνµή θεξδψλ ζηνπο ππαιιήινπο, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε, 

αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο. 
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2.9 Κηζζώζεηο   

Ζ Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κφλν σο κηζζσηήο ζε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.  

Ζ Δηαηξεία σο κηζζσηήο: 

Ζ Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κφλν σο κηζζσηήο ζε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο είλαη νη κηζζψζεηο φπνπ 

νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηδηνθηεζίαο πνπ απνξξένπλ απφ ηα εθκηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξακέλνπλ  

ζηνλ εθκηζζσηή. Ξιεξσκέο πνπ αθνξνχλ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (κεηά ηελ αθαίξεζε θηλήηξσλ πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ 

ηνλ εθκηζζσηή), αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο 

2.10 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Ρα ζπλδεδεκέλα κέξε πεξηιακβάλνπλ ηελ κεηξηθή Δηαηξεία Eurobank Ergasias  AE, εηαηξείεο πνπ ειέγρεη ε 

κεηξηθή Ρξάπεδα, ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο θαη ζηελά νηθνγελεηαθά ηνπο πξφζσπα, 

εηαηξείεο πνπ θαηέρνληαη ή ειέγρνληαη απφ απηνχο θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ζεκαληηθή 

επηξξνή επί ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο πνιηηηθήο ηνπο.  'Όιεο νη ζπλαιιαγέο πνπ 

δηελεξγνχληαη κε ζπλδεφκελα κέξε, είλαη κέζα ζηα ζπλήζε πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ θαη γίλνληαη κε θαζαξά 

εκπνξηθνχο φξνπο. 

2.11 Κεηνρηθό θεθάιαην 

Νη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη 

θαζαξά απφ θφξνπο, αθαηξεηηθά ζηα  Ίδηα Θεθάιαηα, σο κείσζε ηνπ πξντφληνο έθδνζεο . 

2.12 Κεξίζκαηα 

Ρα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο απεηθνλίδνληαη ζαλ ππνρξέσζε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ 

νπνία εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ. 

2.13 Ξξνβιέςεηο 

Νη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη κηα ππάξρνπζα λνκηθή ή ηεθκεξησκέλε ππνρξέσζε σο 

απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη είλαη πηζαλφ λα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα δηαθαλνληζκφ ηεο 

ππνρξέσζεο ην πνζφ ηεο νπνίαο κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία. 

Έρεη ζρεκαηηζηεί θαηάιιειε πξφβιεςε γηα ηελ θάιπςε απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηα 

νθεηιφκελα αζθάιηζηξα  απφ ηνπο αζθαιηδφκελνπο θαη κε ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξεία κε ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, φπνπ ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη ε Δηαηξεία ελδέρεηαη λα ππνζηεί νηθνλνκηθή δεκία ζαλ 

απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο ζπγθεθξηκέλσλ αζθαιηδνκέλσλ λα δηεπζεηήζνπλ ηα εθθξεκή αζθάιηζηξα ηνπο.  

2.14 Απναλαγλώξηζε ζηνηρείσλ ηνπ Ηζνινγηζκνύ   

Ζ Δηαηξεία ζπλάπηεη ζπλαιιαγέο κε βάζε ηηο νπνίεο κεηαθέξεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ αλαγλσξίδνληαη 

ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο, αιιά δηαηεξεί είηε φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο ησλ κεηαθεξζέλησλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, είηε έλα κέξνο ηνπο. Δάλ νη θίλδπλνη θαη αληακνηβέο δηαηεξνχληαη νπζησδψο απφ ηελ 

Δηαηξεία, ηα κεηαθεξζέληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δελ απναλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ. Πε ζπλαιιαγέο 

φπνπ ε Δηαηξεία δελ δηαηεξεί νπζησδψο ηνπο θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο ηδηνθηεζίαο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, απναλαγλσξίδεη ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ εάλ ράζεη ηνλ έιεγρφ ηνπ.  

2.15 Σξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Ρα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζην ηακείν, θαηαζέζεηο φςεσο ζε ηξάπεδεο, 

άιιεο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ θηλδχλνπ, κε αξρηθέο εκεξνκελίεο 

ιήμεο ηξηψλ ή ιηγφηεξσλ κελψλ. 

2.16 Αλαγλώξηζε Δζόδσλ 

Ρα έζνδα ηεο Δηαηξίαο αλαγλσξίδνληαη φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλα.  Αλαιπηηθφηεξα :  

• ηα έζνδα απφ πξνκήζεηεο απφ δηακεζνιάβεζε ζχλαςεο αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ αλαγλσξίδνληαη ζηε ζχλαςε ηνπ 

αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ 

• ηα  έζνδα απφ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία 

παξέρνληαη νη ππεξεζίεο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. 

• ηα έζνδα απφ κηζζψκαηα, ηφθνπο θαη ινηπά έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλα. 
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ΠΖΚΔΗΥΠΖ 3: ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΔΘΡΗΚΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΣΔΠ 

Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ θαη νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηα πνζά ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Νη εθηηκήζεηο απηέο ζηεξίδνληαη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη ζε  εθηηκήζεηο  γηα κειινληηθά γεγνλφηα πνπ είλαη ινγηθέο 

θαηά ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε.  Νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ 

νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηελ επφκελε 

νηθνλνκηθή πεξίνδν έρνπλ σο εμήο: 

 

(α) Φόξνο εηζνδήκαηνο 

πάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο.  Ζ 

Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο απφ αλακελφκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη εθηηκήζεσλ θαηά πφζν ζα 

πξνθχςνπλ επηπξφζζεηνη θφξνη.  Όπνπ ην ηειηθφ θνξνινγηθφ απνηέιεζκα απηψλ ησλ ζεκάησλ δηαθέξεη απφ ηα πνζά 

πνπ αλαγλσξίζηεθαλ αξρηθά, νη δηαθνξέο ζα επεξεάζνπλ ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηηο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία γίλεηαη απηφο ν πξνζδηνξηζκφο. 

Δπηπξφζζεηα, ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα 

ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ νη κε ρξεζηκνπνηεζείζεο θνξνινγηθέο δεκηέο θαη νη 

εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθήο απαίηεζεο πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί, απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο απφ ηε Γηνίθεζε αλαθνξηθά 

κε ηε πηζαλφηεηα ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο θαη ηνπ χςνπο ησλ κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ. Ξξαγκαηνπνηψληαο 

απηή ηελ εθηίκεζε, ε Δηαηξεία κειεηά φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηζηνξηθνχ χςνπο 

θεξδνθνξίαο, ηεο πξφβιεςεο ηεο Γηνίθεζεο γηα ηα κειινληηθά θνξνινγεηέα έζνδα θαη ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

 
(β) Ξαξνρέο απνρώξεζεο πξνο ην πξνζσπηθό 

Ζ παξνχζα αμία ησλ ππνρξεψζεσλ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζε αλαινγηζηηθή βάζε κε ηελ ρξήζε παξαδνρψλ. 

Νη βαζηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο γηα ππνρξεψζεηο 

ζπληαμηνδφηεζεο πεξηιακβάλνπλ ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο θαη κειινληηθέο κηζζνινγηθέο απμήζεηο. Νπνηεζδήπνηε 

αιιαγέο ζε απηέο ηηο παξαδνρέο ζα επεξεάζνπλ ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ππνρξεψζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο. 

Ζ Δηαηξεία θαζνξίδεη ην θαηάιιειν επηηφθην πξνεμφθιεζεο πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνινγηζηεί ε 

παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ ζπληαμηνδνηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ζην ηέινο θάζε ρξφλνπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

θαηάιιεινπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ, ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί επηηφθηα Δπξσπατθψλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πςειήο 

πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο. Ρν λφκηζκα θαη νη φξνη ιήμεο ησλ νκνιφγσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ζχκθσλνη κε ην 

λφκηζκα θαη ηελ εθηηκψκελε δηάξθεηα ηεο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. Ζ παξαδνρή γηα 

ην πνζνζηφ αχμεζεο ησλ κηζζψλ θαζνξίδεηαη κε επηζθφπεζε ησλ απμήζεσλ ησλ κηζζψλ ηεο Δηαηξείαο θάζε ρξφλν. 

Νη ππφινηπεο παξαδνρέο γηα ηελ ππνρξέσζε ζπληαμηνδφηεζεο, φπσο ε κεηαβνιή ηνπ πιεζσξηζκνχ, βαζίδνληαη ελ 

κέξεη ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο αγνξάο. 

 
 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 4:  ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΗΛΓΛΥΛ 

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ.  

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, βαζηδφκελε ζηηο ζπκβνπιέο ησλ Ρκεκάησλ 

Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ θαη Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο,  Eurobank Ergasias AE. Ζ 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε θαη εθηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ 

φπσο ν θίλδπλνο επηηνθίνπ, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, θαη ε πνιηηηθή επέλδπζεο πιενλάδνπζαο ξεπζηφηεηαο.  

Ξαξαηίζεηαη πίλαθαο ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ κε έθζεζε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν:  
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  31/12/2013  31/12/2012 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ     

Πελάτες και λοιπζς απαιτήσεις  499.989,77  650.868,99 

Ταμειακά διαθζσιμα και ισοδύναμα  6.702.795,73  5.448.596,02 

φνολο   7.202.785,50  6.099.465,01 

 

 

Ξαξαηίζεηαη πίλαθαο ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ κε έθζεζε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν κε δηαβάζκηζε 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο: 

 
 

 

Risk Limits Analysis 2013     

  C C C Non rating φνολα 

Πελάτες και λοιπζς απαιτήσεις   499.989,77 499.989,77 

Ταμειακά διαθζσιμα και ισοδύναμα  6.702.795,73  6.702.795,73 

     

Risk Limits Analysis 2012     

  C C C Non rating φνολα 

Πελάτες και λοιπζς απαιτήσεις   650.868,99 650.868,99 

Ταμειακά διαθζσιμα και ισοδύναμα  5.448.596,02  5.448.596,02 

 

 
i) Ξηζησηηθόο  θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξία εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, πνπ είλαη ν θίλδπλνο ην αληηζπκβαιιφκελν µέξνο λα αδπλαηεί λα 

εμνθιήζεη πιήξσο ηα πνζά πνπ νθείιεη φηαλ απηά πξνθχπηνπλ. Ξξνβιέςεηο απνµείσζεο αλαγλσξίδνληαη γηα 

δεµίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ εµεξνµελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Ππλεπψο ε Γηνίθεζε δηαρεηξίδεηαη 

πξνζεθηηθά ηελ έθζεζή ηεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν: 

Ρα αζθάιηζηξα ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ απνδίδνληαη ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο φηαλ εηζπξάηηνληαη 

απφ ηνλ πειάηε. Ζ εηαηξεία δελ εμνθιεί αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ δελ έρεη εηζπξάμεη. Πε πεξίπησζε κε 

είζπξαμεο αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ γηα κεγάιν δηάζηεκα ηα ζπκβφιαηα αθπξψλνληαη.  

 

πάξρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ σο πξνο ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο Δηαηξείαο, ηα 

νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζε ινγαξηαζκνχο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο αιιά θαη σο πξνο ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο 

θαζψο 5 αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο νθείινπλ πξνκήζεηεο € 433.551,51 (2012: € 607.737,88) νη νπνίεο  

αληηπξνζσπεχνπλ ην 59%  (2012: 64%) ησλ απαηηήζεσλ απφ πξνκήζεηεο αζθαιίζεσλ. Υζηφζν ε δηνίθεζε 

δελ αλακέλεη δεκηέο απφ αδπλακία εμφθιεζεο νθεηιψλ απφ απηνχο ηνπο ρξεψζηεο ιφγσ ηεο ηζρπξήο ηνπο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη πξαγκαηνπνίεζεο αληίζηνηρσλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο. 

 

Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλά θαηεγνξία ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο:  

(α) Αλάιπζε ηεο ρξνληθήο θαηαλνκήο ησλ απαηηήζεσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία νθείινληαη 

θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  θαη δελ έρνπλ ππνζηεί  απνκείσζε (Πεκ. 9 & 10). 

 

 

31ε Γεθεκβξίνπ 2013 0-1 κήλαο 1-3 κήλεο 3-12 κήλεο 1-6 έηε Πύλνιν 

      
Ξξνκήζεηεο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο 177.246,22 285.033,09   462.279,31 
Δπηηαγέο κεηαρξνλνινγεκέλεο 4.442,28    4.442,28 
Σξεψζηεο δηάθνξνη 7.276,12 4.102,63   11.378,75 
Γάλεηα θαη Δγγπήζεηο 565,19 1.130,38 2.410,26 10.402,66 14.508,49 
Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ &  
έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 7.380,94  

  

7.380,94 
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6.702.795,73    6.702.795,73 

Πύλνιν 6.899.706,48 290.266,10 2.410,26 10.402,66 7.202.785,50 
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31ε Γεθεκβξίνπ 2012 0-1 κήλαο 1-3 κήλεο 3-12 κήλεο 1-6 έηε Πύλνιν 

      
Ξξνκήζεηεο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο 162.361,82 409.790,31   572.152,13 
Δπηηαγέο κεηαρξνλνινγεκέλεο 6.133,82 2.694,07   8.827,89 
Σξεψζηεο δηάθνξνη 3.914,60 40.776,50   44.691,10 
Γάλεηα θαη Δγγπήζεηο 436,20 872,40 5.473,68 14.508,49 21.290,77 

‘Eμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ θαη έζνδα 
ρξήζεσο εηζπξαθηέα 3.619,08 288,02 

  

3.907,10 
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 5.448.596,02    5.448.596,02 

Πύλνιν 5.625.061,54 454.421,30 5.473,68 14.508,49 6.099.465,01 

 

 

 

 

(β) Αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ειήθζε ε απφθαζε λα απνκεησζνχλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

  2013  2012 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ είλαη ζε 
θαζπζηέξεζε θαη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο δηαγξαθήο  7.202.785,50  6.099.465,01 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε θαζπζηέξεζε 
αιιά πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο δηαγξαθήο    35.816,53 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε θαζπζηέξεζε 
πνπ δηεγξάθεζαλ    (35.816,53) 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε θαζπζηέξεζε 
αιιά πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο δηαγξαθήο  300.178,45  349.653,59 

Ξξνβιέςεηο  (300.178,45)  (349.653,59) 

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ  7.202.785,50   6.099.465,01 

 

 

ii)  Θίλδπλνο Αγνξάο 

α) Δπηηνθηαθόο Θίλδπλνο 

Νη δηαθπκάλζεηο ζηα ηζρχνληα επηηφθηα ηεο αγνξάο, δπλεηηθά κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηφζν ηηο ηακηαθέο ξνέο 

φζν θαη ηελ εχινγε αμία ησλ επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο. Ν θίλδπλνο επηηνθίνπ ζε ηακηαθέο  

ξνέο είλαη νη κειινληηθέο ξνέο κεηξεηψλ κίαο επελδπηηθήο ηνπνζέηεζεο λα δηαθπκαλζνχλ ιφγσ κεηαβνιψλ 

ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Αληίζηνηρα, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ ζε εχινγε αμία είλαη ν θίλδπλνο ε εχινγε αμία 

κίαο επελδπηηθήο ηνπνζέηεζεο λα δηαθπκαλζεί, σο ζπλέπεηα αιιαγψλ ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο.  

Υο απνηέιεζκα ηέηνησλ αιιαγψλ ησλ επηηνθίσλ, ε απφδνζε ησλ επελδπηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο 

κπνξεί είηε λα απμεζεί, είηε λα κεησζεί. 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζην ελεξγεηηθφ ζεκαληηθά ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ζε έληνθα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ 

θαηαζέζεηο φςεσο θαη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζηε κεηξηθή ηξάπεδα Eurobank Ergasias AE.  

Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά θαη ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηηο απνδφζεηο ησλ ρξεκαηηθψλ ηεο δηαζεζίκσλ. 

Ρν κέζν πξαγκαηηθφ επηηφθην ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ ρξήζε  2013 ήηαλ 3,95% 

(2012: 2,59%). 

 

(β) Ππλαιιαγκαηηθόο  θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθφ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαζψο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ην 99,75% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ  επελδπηηθψλ ηεο  ηνπνζεηήζεσλ ήηαλ  ζε Δπξψ.  

Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο. 

 
iii) Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα εθπιεξψλεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ηεο ππνρξεψζεηο, φηαλ απηέο γίλνληαη απαηηεηέο. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο 

επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξνληθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ ηακεηαθψλ  εηζξνψλ θαη εθξνψλ, θαζψο θαη 

ζηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. Ξξνο ην ζθνπφ απηφ, ε Δηαηξεία εθηηκά θαη ζπζρεηίδεη ηηο 

αλακελφκελεο ρξεκαηηθέο ξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ φια ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Ξαζεηηθνχ.  
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Ζ ρξνλναλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδεηαη παξαπάλσ (ζεκείσζε 4 i). 

 

Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο νκαδνπνηεκέλεο θαηά ηελ ζπκβαηηθή ηνπο δηάξθεηα 

εθπιήξσζεο. 

 

31ε Γεθεκβξίνπ 2013 0-1 κήλαο 1-3 κήλεο 3-12 κήλεο 

Κε  
δεισζείζα   

ιήμε Πύλνιν 

Αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο 591.423,66    591.423,66 

Γηθαηνχρνη πξνκεζεηψλ 
 παξαγσγήο 

 

4.915,77 

  

4.915,77 
Ξξάθηνξεο – Αζθαιεηνκεζίηεο  98.823,86   98.823,86 

Αζθαιηζηηθνί Νξγαληζκνί 53.097,48    53.097,48 

Ξηζησηέο δηάθνξνη 61.836,01   2.070,88 63.906,89 

Έμνδα ρξήζεο δεδνπιεπκέλα   1.360,84   1.360,84 
Ινηπέο ππνρξεψζεηο 34.650,84   148.848,52 88.565,50 272.064,86 

Πύλνιν 741.007,99 105.100,47 148.848,52 90.636,38 1.085.593,36 

      

      

      

31ε Γεθεκβξίνπ 2012 0-1 κήλαο 1-3 κήλεο 3-12 κήλεο 

Κε  
δεισζείζα   

ιήμε Πύλνιν 

Αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο 526.542,57    526.542,57 

Γηθαηνχρνη πξνκεζεηψλ 
 παξαγσγήο 

 

56.293,14 

  

56.293,14 
Ξξάθηνξεο – Αζθαιεηνκεζίηεο  64.691,63   64.691,63 

Αζθαιηζηηθνί Νξγαληζκνί 49.249,84    49.249,84 

Ξηζησηέο δηάθνξνη 74.472,68   1.967,43 76.440,11 

Έμνδα ρξήζεο δεδνπιεπκέλα   1.995,37   1.995,37 
Ινηπέο ππνρξεψζεηο 39.195,91   4.361,64 67.554,91 111.112,46 

Πύλνιν 689.461,00 122.980,14 4.361,64 69.522,34 886.325,12 

 
 
 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 5: ΘΔΦΑΙΑΗΑΘΖ ΔΞΑΟΘΔΗΑ 

Νη αξρηθνί ζηφρνη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη ε Δηαηξεία δηαηεξεί 

ηθαλνπνηεηηθνχο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ νη εξγαζίεο ηεο θαη λα 

κεγηζηνπνηεζεί ην φθεινο ησλ κεηφρσλ.  

Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηελ θεθαιαηαθή δνκή ηεο θαη δηελεξγεί πξνζαξκνγέο αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηελ 

θεθαιαηαθή δνκή ηεο κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ πνζνχ δηαλνκήο κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο, κε ηελ 

επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηφρνπο ή κε ηελ έθδνζε θεθαιαηαθψλ ηίηισλ. 

Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο. 
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ΠΖΚΔΗΥΠΖ 6: ΔΛΠΥΚΑΡΑ ΞΔΟΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 
 Βειηηώζεηο ζε Έπηπια & Ινηπόο Πύλνιν Δλζώκαησλ 

 αθίλεηα ηξίησλ Δμνπιηζκόο Ξαγίσλ 

Αμία Θηήζεο :    

πφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 2013 45.829,63 221.090,90 266.920,53 

Ξξνζζήθεο 0 2.014,28 2.014,28 

Ξσιήζεηο / Γηαγξαθέο 0 (74.721,56) (74.721,56) 

πόινηπν 31εο Γεθεκβξίνπ 2013 45.829,63 148.383,62 194.213,25 

    

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο :    

πφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 2013 30.721,94 186.694,71 217.416,65 

Ξσιήζεηο / Γηαγξαθέο  (74.576,70) (74.576,70) 
Απνζβέζεηο ρξήζεο 3.782,40 10.253,69 14.036,09 

πόινηπν 31εο Γεθεκβξίνπ 2013 34.504,34 122.371,70 156.876,04 

    

Αλαπόζβεζηε αμία 31εο Γεθεκβξίνπ 2013 11.325,29 26.011,92 37.337,21 

  
 
 Βειηηώζεηο ζε Έπηπια & Ινηπόο Πύλνιν Δλζώκαησλ 

 αθίλεηα ηξίησλ Δμνπιηζκόο Ξαγίσλ 

Αμία Θηήζεο :    

πφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 2012 45.829,63 215.368,09 261.197,72 

Ξξνζζήθεο 0,00 5.722,81 5.722,81 

Ξσιήζεηο / Γηαγξαθέο 0,00 0,00 0,00 

πόινηπν 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 45.829,63 221.090,90 266.920,53 

    

    

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο :    

πφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 2012 26.939,54 177.203,12 204.142,66 

Ξσιήζεηο / Γηαγξαθέο 0,00 0,00 0,00 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 3.782,40 9.491,59 13.273,99 

πόινηπν 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 30.721,94 186.694,71 217.416,65 

    

Αλαπόζβεζηε αμία 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 15.107,69 34.396,19 49.503,88 

 
 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 7: ΑΙΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

    

Ινγηζκηθά 
Ξξνγξακκαηα 

Αμία Θηήζεο :     

πφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 2013    175.161,06 

Ξξνζζήθεο    11.739,35 

πόινηπν 31εο Γεθεκβξίνπ 2013    186.900,41 

     

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο :     

πφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 2013    153.143,47 

Απνζβέζεηο ρξήζεο    8.437,20 

πόινηπν 31εο Γεθεκβξίνπ 2013    161.580,67 

     

Αλαπόζβεζηε αμία 31εο Γεθεκβξίνπ 2013   25.319,74 
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    Ινγηζκηθά 
Ξξνγξακκαηα 

Αμία Θηήζεο :     

πφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 2012    167.281,68 

Ξξνζζήθεο    7.879,38 

πόινηπν 31εο Γεθεκβξίνπ 2012    175.161,06 

     

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο :     

πφινηπν 1εο Ηαλνπαξίνπ 2012    143.635,80 

Απνζβέζεηο ρξήζεο    9.507,67 

πόινηπν 31εο Γεθεκβξίνπ 2012    153.143,47 

     

Αλαπόζβεζηε αμία 31εο Γεθεκβξίνπ 2012   22.017,89 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 8: ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΞΝ ΑΛΑΒΑΙΙΝΚΔΛΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ 

 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ 

δηθαίσκα λα ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. 

Ρν ππφινηπν θαζψο θαη ε θίλεζε γηα ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο γηα ηελ 

ρξήζε έρνπλ σο εμήο : 

 

 

πόινηπν  
έλαξμεο  

01/01/2013 

Δπηβάξπλζε 
ζηελ   

Θαηάζηαζε  
Απνηειεζκάησλ 

Δπηβάξπλζε    
ζηελ  

Θαζαξή 
Θέζε 

πόινηπν  
Ιήμεο  

31/12/2013 

     

 Κε εθπηπηόκελα έμνδα     

 - Ξξνβιέςεηο γηα ζπληάμεηο θαη ινηπέο παξνρέο 
κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 5.062,60 2.480,00 2.946,58 10.489,18 
 - Ξξνβιέςεηο γηα κε ιεθζείζεο άδεηεο 
πξνζσπηθνχ 3.095,20 4.771,10 0 7.866,30 

 - Ξξνβιέςεηο γηα ινηπέο επηζθαιείο απαηηήζεηο 69.930,72 8.115,68 0 78.046,40 

Απαηηήζεηο από αλαβαιιόκελνπο θόξνπο 78.088,52 15.366,78 2.946,58 96.401,88 

Αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ ελζψκαησλ 
παγίσλ ζηνηρείσλ (3.593,47) 925,41 0 (2.668,06) 

πνρξεώζεηο από αλαβαιιόκελνπο θόξνπο (3.593,47) 925,41 0,00 (2.668,06) 

     

Πύλνιν απαηηήζεσλ/ππνρξεώζεσλ  74.495,05 16.292,19 2.946,58 93.733,82 

 

πόινηπν  
έλαξμεο  

01/01/2012 

Δπηβάξπλζε 
ζηελ   

Θαηάζηαζε  
Απνηειεζκάησλ 

Δπηβάξπλζε    
ζηελ  

Θαζαξή 
Θέζε 

πόινηπν  
Ιήμεο  

31/12/2012 

     

 Κε εθπηπηόκελα έμνδα     

 - Ξξνβιέςεηο γηα ζπληάμεηο θαη ινηπέο παξνρέο 
κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 10.160,40 (5.097,80) 0 5.062,60 
 - Ξξνβιέςεηο γηα κε ιεθζείζεο άδεηεο 
πξνζσπηθνχ 14.431,99 (11.336,79) 0 3.095,20 

 - Ξξνβιέςεηο γηα ινηπέο επηζθαιείο απαηηήζεηο 78.155,66 (8.224,94) 0 69.930,72 

Απαηηήζεηο από αλαβαιιόκελνπο θόξνπο 102.748,05 (24.659,53) 0,00 78.088,52 

Αλαπξνζαξκνγή απνζβέζεσλ ελζψκαησλ 
παγίσλ ζηνηρείσλ (2.032,57) (1.560,90) 0 (3.593,47) 

πνρξεώζεηο από αλαβαιιόκελνπο θόξνπο (2.032,57) (1.560,90) 0,00 (3.593,47) 

     

Πύλνιν απαηηήζεσλ/ππνρξεώζεσλ  100.715,48 (26.220,43) 0,00 74.495,05 
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ΠΖΚΔΗΥΠΖ 9: ΞΔΙΑΡΔΠ ΘΑΗ ΙΝΗΞΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 

 
  31.12.2013  31.12.2012 

Ξξνκήζεηεο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο  762.457,76  921.805,72 

Ξξνβιέςεηο γηα πηζησηηθνχο θηλδχλνπο απφ ζπκβάζεηο (300.178,45)  (349.653,59) 
Δπηηαγέο κεηαρξνλνινγεκέλεο  4.442,28  8.827,89 

Σξεψζηεο δηάθνξνη  11.378,75  44.691,10 

Γάλεηα θαη Δγγπήζεηο  14.508,49  21.290,77 

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ & έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 7.380,94  3.907,10 

Πύλνιν  499.989,77  650.868,99 

     

Ζ θίλεζε ησλ πξνβιέςεσλ έρεη σο θάησζη:    

  2013  2012 

πφινηπν 1ε Ηαλνπαξίνπ  (349.653,59)  (390.778,31) 

Πηξνθή αρξεζηκνπνίεησλ πξνβιέςεσλ πξνεγνχκελεο ρξήζεο 349.653,59  390.778,31 

Πρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ ηξέρνπζαο Σξήζεο (300.178,45)  (349.653,59) 

πόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ   (300.178,45)  (349.653,59) 

 
 

Νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ πξνζεγγίδνπλ πάξα πνιχ ηηο εχινγεο αμίεο ηνπο.  

Νη πξνκήζεηεο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζεσξνχληαη φηη είλαη εηζπξάμηκεο. Ζ είζπξαμε ησλ πξνκεζεηψλ 

απηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ είζπξαμε ησλ αζθαιίζηξσλ εθ κέξνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ απφ ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο. Ζ Δηαηξεία δελ αλακέλεηαη λα ππνζηεί ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δεκηά απφ ηε κε είζπξαμε ησλ 

πξνκεζεηψλ απηψλ. 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 10: ΣΟΖΚΑΡΗΘΑ ΓΗΑΘΔΠΗΚΑ ΘΑΗ ΗΠΝΓΛΑΚΑ 

 
 
 

 

31/12/2013 

 

31/12/2012 
Ρακείν θαη δηαζέζηκα  1.436,91  3.412,09 

Θαηαζέζεηο Όςεσο  185.010,91  235.129,72 

Θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα  6.500.000,00  5.200.000,00 

Θαηαζέζεηο Όςεσο ζε Μέλν Λφκηζκα  16.486,30  14.507,42 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο  (138,39)  (4.453,21) 

Πύλνιν  6.702.795,73  5.448.596,02 

 
Ν ζηαζκηθφο κέζνο φξνο επηηνθίνπ ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ είλαη γηα ην 2013 3,95%  (2012: 2,59%). 

πάξρεη πςειή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηηο θαηαζέζεηο ζηε κεηξηθή εηαηξεία, ηφζν 

γηα ηε ρξήζε 2013 φζν θαη γηα ηε ρξήζε 2012.  Υζηφζν δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ δεκηέο γηα ηελ 

εηαηξεία, ιφγσ ηεο ηθαλνπνηεηηθήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Κεηξηθήο. 

 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 11: ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 

Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο εγθεθξηκέλσλ θνηλψλ κεηνρψλ είλαη 60.000  κε νλνκαζηηθή αμία € 5,37 αλά κεηνρή. Ρν 

ζχλνιν ησλ θνηλψλ κεηνρψλ έρεη εθδνζεί θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην είλαη νινζρεξψο θαηαβιεκέλν. Ζ 

Δηαηξεία δελ έρεη πξφγξακκα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κεηνρψλ. 
 
 
Κεηνρηθό Θεθάιαην  31.12.2013  31.12.2012 

Θαηαβεβιεκέλν Κεηνρηθφ Θεθάιαην     

(60.000 κεηνρέο ησλ 5,37 Δπξψ)  322.200,00  300.000,00 

Πύλνιν  322.200,00  300.000,00 
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Κε απφθαζε ηεο απηφθιεηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, ην 

Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απμήζεθε θαηά € 22.200,00 ρηι.. Ζ αχμεζε πξνέθπςε απφ ηελ 

θεθαιαηνπνίεζε πνζνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά πνπ ζρεκαηίζζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο 

ηνπ 2012 ρξήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ινγαξηαζκφ «αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ 

λφκσλ», θαη ην νπνίν πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 

ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ.4172/2013. Ππλέπεηα ηεο αχμεζεο απηήο ε νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο 

απμάλεηαη θαηά 0,37 επξψ, δειαδή απφ 5,00 επξψ ζε 5,37 επξψ ε θάζε κία. 

 
 
 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 12: ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΑ 

Ρν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ έρεη ζρεκαηηζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ 2190/1920, ππνινγηζκέλν ζην έλα πέκπην 

ησλ εηήζησλ θαζαξψλ θεξδψλ φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  Απηφ ην 

απνζεκαηηθφ δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο εμαηξνχκελεο ηεο πεξίπησζεο ξεπζηνπνίεζεο. 

Ρα έθηαθηα απνζεκαηηθά έρνπλ ζρεκαηηζζεί απφ θέξδε πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ βάζεη απφθαζε Γεληθήο Ππλέιεπζεο 

ηεο Δηαηξείαο. Ρα απνζεκαηηθά απηά, κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ρσξίο πξφζζεηε 

θνξνιφγεζε κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο.  

Ρα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ είλαη απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ζα πξνθχςεη θφξνο εάλ απνθαζηζηεί ε 

δηαλνκή ηνπο , κε ηνλ εθάζηνηε ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία ζα γίλεη ε δηαλνκή 

ηνπο.κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο.  Δπίζεο ζηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ πεξηιακβάλεηαη 

ην απνζεκαηηθφ απφ ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο ηεο ππνρξέσζεο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ πνπ έρεη 

ζρεκαηηζηεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19 θαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. 

 

 

Ραθηηθό  
Απνζεκαηηθό 

Έθηαθηα  
Απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθά  
εηδηθώλ  

δηαηάμεσλ 
λόκσλ 

Πύλνιν  
Απνζεκαηηθώλ 

     

πόινηπα 01.01.2012 148.827,04 2.757.575,60 227.311,97 3.133.714,61 

Ινηπέο αλαπξνζαξκνγέο απνζεκαηηθψλ     

Γηαθνξά Απνζεκαηηθψλ απφ θέξδε 
πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

 

(5.139,97) 

 

(5.139,97) 

Κεηαβνιή απνζεκαηηθψλ απφ αδηαλέκεηα θέξδε 0,00 969.456,86 0,00 969.456,86 

πόινηπα 31.12.2012 148.827,04 3.721.892,49 227.311,97 4.098.031,50 

     

 

Ραθηηθό  
Απνζεκαηηθό 

Έθηαθηα  
Απνζεκαηηθά 

Απνζεκαηηθά  
εηδηθώλ  

δηαηάμεσλ 
λόκσλ 

Πύλνιν  
Απνζεκαηηθώλ 

     

πόινηπα 01.01.2013 148.827,04 3.721.892,49 227.311,97 4.098.031,50 

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ππνρξεψζεηο 
ζε πξνζσπηθφ  

 

 (8.386,42) (8.386,42) 

Θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ Λ.4172/13, 
άξζξν 72. 

 

 (22.200,00) (22.200,00) 

Κεηαβνιή απνζεκαηηθψλ απφ αδηαλέκεηα θέξδε  928.917,47 6.894,44 935.811,91 

πόινηπα 31.12.2013 148.827,04 4.650.809,96 203.619,99 5.003.256,99 

 

 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 13: ΚΔΟΗΠΚΑΡΑ 

Ρα ηειηθά κεξίζκαηα δελ ινγηζηηθνπνηνχληαη εάλ δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ 

Κεηφρσλ. Ζ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο 29.07.2013 απνθάζηζε πεξί κε δηαλνκήο γηα ηελ ρξήζε 2012 

κεξίζκαηνο.  
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ΠΖΚΔΗΥΠΖ 14: ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

     
     

Mεηαβνιή ζηελ πξόβιεςε απνδεκίσζεο 
πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ πεξεζία 

 31.12.2013  31.12.2012 

     
πνρξέσζε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ  25.313,00  50.802,00 

Θφζηνο γηα ηε ρξήζε  9.170,75  (20.365,67) 
Θαηαβιεζείζεο παξνρέο  (5.473,75)  (5.123,33) 

Αλαινγηζηηθή δεκηά / (θέξδνο)  11.333,00  0 

πόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ  40.343,00  25.313,00 

 
 
 
Ζ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΙΞ 19 δελ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
εηαηξείαο.  
 
Νη θχξηεο αλαινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη:  

 
  2013  2012 

Ξξνεμνθιεηηθφ Δπηηφθην  3,75%  4,85% 

Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ  0% έσο 2,5%  -1% έσο 2% 

Ξιεζσξηζκφο  2,00%  2% 

 
 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 15: ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΠΔ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΠ 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

  31.12.2013  31.12.2012 

Αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο  591.423,66  526.542,57 

Γηθαηνχρνη πξνκεζεηψλ παξαγσγήο  4.915,77  56.293,14 

Ξξάθηνξεο  - Αζθαιεηνκεζίηεο  98.823,86  64.691,63 

Πύλνιν  695.163,29  647.527,34 

 
 

Νη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη εθθξαζκέλεο ζε εχινγε αμία.  

 
 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 16: ΙΝΗΞΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 

  31.12.2013  31.12.2012 

Αζθαιηζηηθνί Νξγαληζκνί  53.097,48  49.249,84 

Φφξνη-Ρέιε  34.650,84  39.195,91 
Ξηζησηέο δηάθνξνη   63.906,89  76.440,11 

Φφξνο Δηζνδήκαηνο  148.848,52  4.361,64 
Ινηπέο ππνρξεψζεηο θαη πξνβιέςεηο  88.565,50  67.554,91 

Έμνδα ρξήζεο δεδνπιεπκέλα  1.360,84  1.995,37 

     

Πύλνιν  390.430,07  238.797,78 
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ΠΖΚΔΗΥΠΖ 17: ΔΠΝΓΑ ΑΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

 
  31.12.2013  31.12.2012 

Ξξνκήζεηεο Ξαξαγσγήο Αζθαιίζηξσλ  2.219.516,42  2.297.133,79 

Έζνδα απφ δηαρείξηζε κε αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ  440.363,49  393.462,18 

Έζνδα αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ  95.677,00  41.930,00 

Έζνδα απφ αζθάιηζηξα πξνζσπηθνχ   10.898,77  0,00 

Ξξνκήζεηεο απφ δηακεζνιάβεζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ  1.495,00  0,00 

Πύλνιν  2.767.950,68  2.732.525,97 

 
 
 
 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 18: ΘΝΠΡΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

 
  31.12.2013  31.12.2012 

Γαπάλεο πξνζσπηθνχ (ζεκείσζε 21)  (843.696,70)  (816.936,04) 
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ  (168.979,24)  (171.824,70) 
Φφξνη ηέιε  (2.344,44)  (1.633,28) 
Γηάθνξα έμνδα  (60.054,68)  (70.201,06) 
Απνζβέζεηο  (14.832,37)  (15.035,90) 
Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο  49.475,14  41.124,72 
Ξξνκήζεηεο  (115.199,77)  (140.889,49) 

Πύλνιν  (1.155.632,06)  (1.175.395,74) 

 
 
 
 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 19: ΑΙΙΑ ΔΠΝΓΑ /(ΔΜΝΓΑ) ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ 

 
  31.12.2013  31.12.2012 

Έζνδα απφ ελνίθηα  2.066,76  2.066,76 

Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο  633,59  23.009,54 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  (757,53)  (411,94) 

Ινηπά έζνδα / (έμνδα)  (30.106,44)  15.741,82 

Εεκίεο απφ αλεπίδεθηεο είζπξαμεο απαηηήζεηο   0,00  (35.816,53) 
Εεκίεο απφ απαμίσζε Ζ/  (144,86)  0 

Πύλνιν  (28.308,48)  4.589,65 

 
 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 20: ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΑ ΔΜΝΓΑ 

 
  31.12.2013  31.12.2012 

Γαπάλεο πξνζσπηθνχ (ζεκείσζε 21)  (434.631,63)  (420.845,84) 
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ  (87.049,91)  (88.515,75) 
Φφξνη ηέιε  (1.207,74)  (841,38) 
Γηάθνξα έμνδα  (30.937,26)  (36.164,18) 
Απνζβέζεηο  (7.640,92)  (7.745,76) 

Πύλνιν  (561.467,46)  (554.112,92) 
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ΠΖΚΔΗΥΠΖ 21: ΓΑΞΑΛΔΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

 
  31.12.2013  31.12.2012 

Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα – Δπηδφκαηα πξνζσπηθνχ  (930.084,45)  (985.500,00) 
Δηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο  (238.514,46)  (229.380,00) 
Αζθάιηζηξα πξνζσπηθνχ – πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ  (62.880,36)  (67.599,83) 
Ινηπέο δαπάλεο πξνζσπηθνχ  (22.899,31)  (32.351,66) 
Απνδεκηψζεηο απφιπζεο  (5.473,75)  (5.123,33) 
Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (3.697,00)  25.489,00 
Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο αδεηψλ πξνζσπηθνχ  (14.779,00)  56.683,94 

Πύλνιν  (1.278.328,33)  (1.237.781,88) 

 

 

Νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο πξνκεζεηψλ κε ην πνζφ ησλ € 843.696,70  (2012: € 

816.936,04) θαη ζηα δηνηθεηηθά έμνδα κε ην πνζφ ησλ € 434.631,63 (2012: € 420.845,84). 

 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 22: ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΔΠΝΓΑ 

 
  31.12.2013  31.12.2012 

Ρφθνη θαηαζέζεσλ ηξαπεδψλ  16,55  16,43 

Ρφθνη δαλείσλ πξνζσπηθνχ  419,20  463,90 

Ρφθνη πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ  229.008,47  206.773,23 

Πύλνιν  229.444,22  207.253,56 

 
 
 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 23: ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ 

 
  31.12.2013  31.12.2012 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο  (349.036,99)  (238.696,89) 
Έθηαθηε Δηζθνξά Θεξδψλ 2009 Λ. 3845/2010  0,00  0,00 

Φφξνο Απνζεκαηηθψλ Αξ.72 Λ.4172/2013  (5.227,59)  0,00 

(Aχμεζε) / Κείσζε πξνβιέςεσλ γηα εμαηξεηηθνχο θηλδχλνπο (6.231,59)  (14.131,29) 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (ζεκ. 8)  16.292,19  (26.220,43) 

Πύλνιν  (344.203,98)  (279.048,61) 

     
  31.12.2013  31.12.2012 

Θέξδε πξν θφξσλ  1.251.986,90  1.214.860,52 

Φφξνο κε ηνλ θαλνληθφ ζπληειεζηή θνξνινγίαο  (325.516,59)  (242.972,10) 
Έθηαθηε Δηζθνξά Θεξδψλ 2009 Λ. 3845/2010  0,00  0,00 
Φφξνο Απνζεκαηηθψλ Αξ.72 Λ.4172/2013  (5.227,59)  0,00 
Ξξνβιέςεηο γηα εμαηξεηηθνχο θηλδχλνπο  (6.231,59)  (14.131,29) 
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (ζεκ. 8)  16.292,19  (26.220,43) 
Φνξνινγηθή Δπίδξαζε απφ:     
Γαπάλεο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε  (117.509,86)  (94.794,82) 
Έζνδα πνπ δελ θνξνινγνχληαη  94.051,47  99.132,04 

Ππκπιεξσκαηηθφο θφξνο εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηα  (62,00)  (62,00) 

  (344.203,98)  (279.048,61) 

 

 
Βάζεη ηνπ Λφκνπ 4110/2013, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο απμάλεηαη ζε 26% γηα ηα έζνδα ησλ ρξήζεσλ 2013 θαη 
έπεηηα (2012: 20%). Ζ αλσηέξσ αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 
ζσξεπηηθψλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ηνπ Νκίινπ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαηά € 23 ρηι., ζε ζχγθξηζε κε ην ππφινηπν 
ηεο 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. 
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Ρν 2013, κε βάζε ηηο  δηαηάμεηο ηνπ  λένπ θνξνινγηθνχ λφκνπ Λ. 4172/2013, άξζξν 72, ε Δηαηξεία θεθαιαηνπνίεζε 

αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά θαη επηβαξχλζεθε κε εθάπαμ θνξνιφγεζε αμίαο € 3.9 ρηι. Δπηπιένλ, αλαγλσξίζηεθε 

πξφβιεςε θφξνπ αμίαο € 1.3 ρηι. γηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά πνπ ζα θεθαιαηνπνηεζνχλ ην 2014. 

 
 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 24: ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΑ ΚΔΟΖ 

Ζ Δηαηξεία ειέγρεηαη πιήξσο απφ ηε κεηξηθή ηεο, ηξάπεδα Eurobank Ergasias AE, ζηελ νπνία αλήθεη θαη ην 

100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

 
Ν Όκηινο EFG ήηαλ ν βαζηθφο κέηνρνο ηεο Ρξάπεδαο, θαηέρνληαο ην 44,70% ησλ θνηλψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρψλ 
ηεο Ρξάπεδαο έσο ηελ 23 Ηνπιίνπ 2012 (βι. επίζεο ζεκ. 2.1). Ρν Κάην ηνπ 2013 κεηά ηελ πιήξε θάιπςε ηεο 
αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο Ρξάπεδαο αμίαο € 5.839 εθαη., ην ΡΣΠ θαηέζηε ν ειέγρσλ κέηνρνο θαζψο θαη ζπλδεφκελν 
κέξνο ηεο Ρξάπεδαο (ζεκ. 2.1). Ρε 19 Ηνπλίνπ 2013, ην ΡΣΠ απέθηεζε 3.789.317.358 θνηλέο κεηνρέο ηεο Ρξάπεδαο, κε 
δηθαίσκα ςήθνπ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 98,56% ηνπ θνηλνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο. Κεηά ηελ έθδνζε 
205.804.664 λέσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηνλ Ηνχιην, φπσο απνθαζίζζεθε θαηά ηελ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο 27 Ηνπλίνπ 
2013, ην πνζνζηφ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ θαηέρεη ην ΡΣΠ ζηελ Eurobank κεηψζεθε ζε 93,55%. Κεηά ηελ αχμεζε 
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο 26 Απγνχζηνπ 2013, ην πνζνζηφ ησλ 
δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ ΡΣΠ απμήζεθε ζε 95,23%. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αχμεζεο ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο 
Eurobank Ergasias Α.Δ. θαη ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ κεηνρψλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ ζηηο 9 
Καΐνπ 2014, ην πνζνζηφ ησλ θνηλψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη ην Δ.Ρ.Σ.Π ζηελ Eurobank κεηψζεθε 
απφ 95,23% ζε 35,41%.  

Ν Όκηινο ζεσξεί σο ζπλδεφκελα κέξε ηηο ινηπέο ειιεληθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο ζην πιαίζην ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο 

ειέγρνληαη, ειέγρνληαη απφ θνηλνχ ή επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ην ΡΣΠ, θαζψο θαη ηα βαζηθά κέιε ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

ΡΣΠ. Νη ζπλαιιαγέο ηνπ Νκίινπ κε ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο πνπ ζπλδένληαη κε ην ΡΣΠ δηελεξγνχληαη ζηα ζπλήζε 

πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ θαη κε φξνπο αγνξάο, δελ επεξεάδνληαη απφ ην ΡΣΠ σο ηνλ ειέγρνληα κέηνρν ηεο Ρξάπεδαο θαη 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

 

H αλάιπζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε γηα ηηο πεξηφδνπο 01.01 – 31.12.2013 θαη 01.01 – 

31.12.2012 έρεη σο αθνινχζσο : 

 
Κεηξηθή Δηαηξία ηελ 31/12/2013  Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο Έζνδα  Έμνδα 

Θαηαζέζεηο Όςεσο & Ξξνζεζκηαθέο 
θαηαζέζεηο  6.651.888,97 0,00 229.025,02 1.875,18 

Αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο  174.041,21 0,00 510.755,49 0,00 

Δπελδπηηθέο εξγαζίεο  0,00 0,00 0,00 0,00 

Ινηπέο ζπλαιιαγέο  0,00 0,00 2.066,76 63.300,00 

Πύλνια  6.825.930,18 0,00 741.847,27 65.175,18 

      

      

Κεηξηθή Δηαηξία ηελ 31/12/2012  Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο Έζνδα  Έμνδα 

Θαηαζέζεηο Όςεσο & Ξξνζεζκηαθέο 
θαηαζέζεηο  5.398.989,90 0,00 206.789,66 1.569,31 

Αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο  48.646,56 0,00 411.462,18 0,00 

Δπελδπηηθέο εξγαζίεο  0,00 0,00 0,00 0,00 

Ινηπέο ζπλαιιαγέο  0,00 0,00 2.066,76 54.075,00 

Πύλνια  5.447.636,46 0,00 620.318,60 55.644,31 

      

      

      

      

Ππλδεδεκέλεο εηαηξίεο  ηελ 31/12/2013  Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο Έζνδα  Έμνδα 

      

Αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο  721.461,83 1.392.864,67 978.989,41 49.233,61 

Δπελδπηηθέο εξγαζίεο  0,00 0,00 0,00 0,00 

Ινηπέο ζπλαιιαγέο  1.894,34 2.837,17 0,00 14.160,93 

Πύλνια  723.356,17 1.395.701,84 978.989,41 63.394,54 
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Ππλδεδεκέλεο εηαηξίεο  ηελ 31/12/2012  Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο Έζνδα  Έμνδα 

      

Αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο  1.252.038,93 1.391.977,76 1.000.116,58 87.529,39 

Δπελδπηηθέο εξγαζίεο  0,00 0,00 0,00 0,00 

Ινηπέο ζπλαιιαγέο  0,00 2.726,59 0,00 15.510,44 

Πύλνια  1.252.038,93 1.394.704,35 1.000.116,58 103.039,83 

 
 

 

 

Ρελ  31.12.2013 ηα δάλεηα πξνο κέιε ηεο δηνίθεζεο αλήιζαλ ζε € 1.148,79 ( 2012: € 3.906,03). Ξαξνρέο πξνο ηα 

βαζηθά κέιε ηεο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 ήηαλ  € 

226.992,00 (2012: € 238.788,03). 

 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 25: ΓΔΠΚΔΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΛΓΔΣΝΚΔΛΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 

Γελ εθθξεκνχλ αγσγέο θαηά ηεο Δηαηξείαο νχηε ινηπέο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη δεζκεχζεηο ηελ 

31.12.2013 πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε. Ζ Δηαηξεία  έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε 

ρξήζε 2009. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο 2013 ε Δηαηξία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ-ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 82 παξ. 5 ηνπ Λ.2238/1994. Ζ έθζεζε 

θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηελ δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ρξήζεο 2013. 

 

Ρα ειάρηζηα κειινληηθά πιεξσηέα κηζζψκαηα ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ησλ κε αθπξψζηκσλ κηζζσηηθψλ 

ζπκβάζεσλ είλαη: 

 

 
 31.12.2013 

 Θηίξηα Απηνθίλεηα Δμνπιηζκόο Πύλνιν 

Κέρξη 1 έηνο  54.079,53 10.754,36 2.500,40 67.334,29 

Απφ 1 κέρξη θαη 5 έηε 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ξεξηζζφηεξν απφ 5 έηε 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πύλνιν 54.079,53 10.754,36 2.500,40 67.334,29 

 
 
 
 31.12.2012 

 Θηίξηα Απηνθίλεηα Δμνπιηζκόο Πύλνιν 

Κέρξη 1 έηνο  44.846,12 11.667,63 3.939,65 60.453,40 

Απφ 1 κέρξη θαη 5 έηε 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ξεξηζζφηεξν απφ 5 έηε 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πύλνιν 44.846,12 11.667,63 3.939,65 60.453,40 

 
 

Υο ειάρηζηα κειινληηθά πιεξσηέα κηζζψκαηα ζεσξνχληαη εθείλα ζχκθσλα κε ηε  ζπκβαηηθή  εκεξνκελία 

ιήμεο. 

 
 
 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 26: ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ 

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε 2.1.β 
«Θέζε ηνπ Νκίινπ Eurobank» 
 
Γελ πθίζηαληαη άιια ζεκαληηθά νςηγελή γεγνλφηα πνπ λα απαηηείηαη ε αλαθνξά ηνπο. 
 


