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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
................................................................................................... 31.12.2007 31.12.2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταµείο και διαθέσιµα ..................................................... 778,92 365,91
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων...................... 2.362.186,77 603.762,76
Απαιτήσεις κατά πελατών.............................................. 496.802.797,63 478.800.191,16
Ενσώµατα πάγια στοιχεία.............................................. 136.250,13 138.256,25
Άυλα πάγια στοιχεία....................................................... 13.857,46 18.041,35
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ................... 70.626,88 70.604,47
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού .......................................... 1.315.254,87 1.796.364,32

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.............................................. 500.701.752,66 481.427.586,22

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα...................... 106.183.403,38 127.608.651,88
Υποχρεώσεις προς πελάτες.......................................... 1.416.332,61 1.299.395,04
Οµολογίες εκδόσεώς µας ............................................ 318.415.224,00 286.983.188,00
Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος
και λοιπούς φόρους ....................................................... 2.615.671,03 2.235.395,94
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ............... 1.800.896,94 1.178.361,08
Υποχρεώσεις προς το προσωπικό
κατά την συνταξιοδότηση ............................................. 242.378,33 231.990,09
Λοιπές υποχρεώσεις ...................................................... 1.857.859,53 1.542.673,41

Σύνολο Υποχρεώσεων (α)............................................ 432.531.765,82 421.079.655,44

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό Κεφάλαιο (µετοχές 900.000 προς €30) ....... 27.000.000,00 20.250.000,00
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ............ 64.746,88 64.746,88
Αποθεµατικά ................................................................... 2.088.594,46 1.784.519,52
Αποτελέσµατα εις νέον.................................................. 39.016.645,50 38.248.664,38

Σύνολο Καθαρής Θέσεως (β)...................................... 68.169.986,84 60.347.930,78
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ (α)+(β) ........................................ 500.701.752,66 481.427.586,22

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
................................................................................................... 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)........................................................ (14.704.285,51) (20.295.911,43)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β) ........................................................ (68.747,21) (28.919,58)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ) ........................................................ 16.539.716,03 20.453.255,85
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα της περιόδου (α)+(β)+(γ).................... 1.766.683,31 128.424,84
Επίπτωση συναλλαγµατικών διαφορών στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα............................................... (7.846,29) (23.258,45)

Σύνολο εισροών / (εκροών) περιόδου....................... 1.758.837,02 105.166,39
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ενάρξεως περιόδου ...................................................... 604.128,67 498.962,28
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
λήξεως περιόδου........................................................... 2.362.965,69 604.128,67

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
................................................................................................... 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα ..................................... 25.337.077,15 18.025.573,27
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα...................................... (15.957.212,19) (10.685.606,06)

Καθαρό έσοδο από τόκους........................................... 9.379.864,96 7.339.967,21

Έσοδα από προµήθειες ................................................ 9.101.051,49 7.855.392,54
Προµήθειες έξοδα.......................................................... (3.804.477,28) (3.133.669,78)

Καθαρό έσοδο από προµήθειες ................................... 5.296.574,21 4.721.722,76
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων ........... (7.846,29) (31.106,18)
Λοιπά έσοδα.................................................................... 8.154,00 43.261,35

.......................................................................................... 307,71 12.155,17

Σύνολο εσόδων.............................................................. 14.676.746,88 12.073.845,14

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού.................................... (2.836.730,28) (2.748.374,77)
Γενικά διοικητικά έξοδα................................................. (933.000,86) (982.338,71)
Αποσβέσεις ..................................................................... (74.937,22) (69.242,16)

Σύνολο εξόδων .............................................................. (3.844.668,36) (3.799.955,64)

Κέρδη / (ζηµίες) αποµείωσης απαιτήσεων .................. 18.876,47 161.471,63

Κέρδη πριν το φόρο εισοδήµατος ............................. 10.850.954,99 8.435.361,13

Φόρος εισοδήµατος....................................................... (3.028.898,93) (2.353.862,41)

Καθαρά κέρδη µετά το φόρο εισοδήµατος .............. 7.822.056,06 6.081.498,72

Κέρδη ανά µετοχή:
Βασικά και προσαρµοσµένα (€ ανά µετοχή) ................ 8,69 6,76
Προτεινόµενο µέρισµα (€ ανά µετοχή)......................... ― ―

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
................................................................................................... 31.12.2007 31.12.2006

Καθαρή θέση ενάρξεως χρήσεως
(1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα) ............................. 60.347.930,78 54.266.432,06
Κέρδη της χρήσεως µετά από φόρους........................ 7.822.056,06 6.081.498,72
Καθαρή θέση λήξεως χρήσεως
(31.12.2007 και 31.12.2006 αντίστοιχα)..................... 68.169.986,84 60.347.930,78

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση του 2005.
2. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατά-
σταση ή λειτουργία της Eταιρίας.
4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2007 και 31.12.2006 ήταν 85
και 79 άτοµα αντίστοιχα.
5. Από τις συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2007
έως 31.12.2007, προέκυψαν τα εξής ποσά: 

– µε ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοικήσεως: έξοδα €176.427,62.
– µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη: α) έσοδα €454.314,87 β) έξοδα €18.509.021,04.
Τα υπόλοιπα, κατά την 31.12.2007, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από τις εν λόγω
συναλλαγές έχουν ως εξής:
– µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη: α) απαιτήσεις € 2.351.786,83 β) υποχρεώσεις

€425.232.748,67 γ) εγγυητικές επιστολές €3.537.266,07.
6. Οι οικονοµικές καταστάσεις της ABC FACTORS περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της ALPHA BANK A.E., µε τη µέθοδο της πλήρους (ολικής) ενο-
ποίησης. Η ALPHA BANK εδρεύει στην Ελλάδα και συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της
ABC FACTORS µε ποσοστό 100%.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 µέχρι 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

(Βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά τα ∆.Π.Χ.Π.)
(Ποσά εκφρασµένα σε bb)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες αποσκοπούν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ABC FACTORS A.E. Ο αναγνώστης, που επιζητά
να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου www.alpha.gr, όπου εµφανίζονται οι ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αθήναι, 18 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΜΑΡΙΑ Μ. ΡΑΪΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΧΡΟΝΗΣ
Α∆Τ ΑΒ 003911 Α∆Τ ΑΒ 516312 Α∆Τ ΑΕ 591426 Α∆Τ ΑΖ 007940



 
 

  
          ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  Α .Ε .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2007 
(Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµ ικής 

 Πληροφόρησης – ∆.Π.Χ.Π.) 
 

Αθήναι, 18 Φεβρουαρίου 2008
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 

 
Προς τους Μετόχους της 
ABC FACTORS A.E. 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ABC FACTORS A.E (η «Εταιρεία») που 
αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 και τις καταστάσεις 
αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών για τη χρήση που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και από περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών 
επεξηγηµατικών σηµειώσεων. 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της σύνταξης και εύλογης παρουσίασης αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ευθύνη αυτή 
περιλαµβάνει το σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 
σχετικά µε τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από 
ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης 
την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών 
εκτιµήσεων οι οποίες είναι εύλογες για την περίσταση. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση 
τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 
που είναι εναρµονισµένα  µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν 
τη συµµόρφωσή µας µε απαιτήσεις ηθικής δεοντολογίας και σχεδιασµό και διενέργεια του 
ελέγχου µας µε σκοπό την αποκόµιση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων 
σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του 
κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους.  Για 
την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του το σύστηµα εσωτερικού 
ελέγχου, σχετικά µε τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε 
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για την περίσταση και όχι για την έκφραση 
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  Ο 
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 
που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα  
για τη θεµελίωση της ελεγκτικής γνώµης µας, 
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Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την 
οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 και τη χρηµατοοικονοµική 
της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 

Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 

 

 

 

 
Αθήναι, 19 Φεβρουαρίου 2008 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

 
 
 
 
 
 

∆ηµήτριος Ε. ∆εδούλης, 
  Α.Μ. ΣΟΕΛ 10451 

Σ.Ο.Λ. Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2007  
 
 
 
Κατάσταση αποτελεσµάτων  

 
 
  Ποσά σε  €
  
 Σηµείωση 
    
Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 15 25.337.077,15 18.025.573,27 
Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 15 (15.957.212,19) (10.685.606,06) 
Καθαρό έσοδο από τόκους  9.379.864,96 7.339.967,21 
    
Έσοδα από προµήθειες 16 9.101.051,49 7.855.392,54 
Προµήθειες έξοδα 16 (3.804.477,28) (3.133.669,78) 
Καθαρό έσοδο από προµήθειες  5.296.574,21 4.721.722,76 
    
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων   (7.846,29) (31.106,18) 
Λοιπά έσοδα 17 8.154,00 43.261,35 

 307,71 12.155,17 

  

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 18 (2.836.730,28) (2.748.374,77) 
Γενικά διοικητικά έξοδα 19 (933.000,86) (982.338,71) 
Αποσβέσεις 25-26 (74.937,22) (69.242,16) 

 

Κέρδη/(ζηµίες) αποµείωσης απαιτήσεων   20 18.876,47 161.471,63 

 
    
Φόρος εισοδήµατος 21 (3.028.898,93) (2.353.862,41) 

 
 

    
22 

Βασικά και προσαρµοσµένα (€ ανά µετοχή) 8,69 6,76 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 7-31) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 



 4

 
Ισολογισµός της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 
 
  Ποσά σε  €

 Σηµείωση 
   

Ταµείο και διαθέσιµα   778,92 365,91 
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 23 2.362.186,77 603.762,76 
Απαιτήσεις κατά πελατών 24 496.802.797,63 478.800.191,16 
Ενσώµατα πάγια στοιχεία 25 136.250,13 138.256,25 
Άυλα πάγια στοιχεία 26 13.857,46 18.041,35 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 27 70.626,88 70.604,47 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 28 1.315.254,87 1.796.364,32 

 
   
   

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 29 106.183.403,38 127.608.651,88 
Υποχρεώσεις προς πελάτες 30 1.416.332,61 1.299.395,04 
Οµολογίες εκδόσεώς µας  31 318.415.224,00 286.983.188,00 
Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και λοιπούς φόρους 32 2.615.671,03 2.235.395,94 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 27 1.800.896,94 1.178.361,08 
Υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά την συνταξιοδότηση  33 242.378,33 231.990,09 
Λοιπές υποχρεώσεις 34 1.857.859,53 1.542.673,41 

 
    

   
Μετοχικό Κεφάλαιο 35 27.000.000,00 20.250.000,00 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  64.746,88 64.746,88 
Τακτικό αποθεµατικό 36 2.088.594,46 1.784.519,52 
Αποτελέσµατα εις νέον 37 39.016.645,50 38.248.664,38 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 7-31) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών της καθαρής θέσεως 
 

Ποσά σε  € 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά από 
έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό  

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - - 347.576,84 (347.576,84) - 

Αποτέλεσµα περιόδου - - - 6.081.498,72 6.081.498,72 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 6.750.000,00 - - (6.750.000,00) - 

Σχηµατισµός τακτικού 
αποθεµατικού - - 304.074,94 (304.074,94) - 

Αποτέλεσµα περιόδου - - - 7.822.056,06 7.822.056,06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 7-31) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών  
καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 
 

 Ποσά σε  €

 
 Σηµείωση 

   
Κέρδη πριν το φόρο εισοδήµατος  10.850.954,99 8.435.361,13

Προσαρµογή κερδών πριν το φόρο εισοδήµατος  για: 
 

  
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων  25 67.570,78 63.925,98 
Αποσβέσεις άυλων παγίων στοιχείων 26 7.366,44 5.316,18 
Έξοδα συνταξιοδοτήσεως Προσωπικού 33 10.388,24 22.203,69 
Τόκους οµολογιακών δανείων 15 14.892.319,97 10.183.384,15 
  25.828.600,42 18.710.191,13

Αύξηση/(Μείωση ): 
 

  
Απαιτήσεων κατά πελατών  (18.002.606,47) (99.641.384,31) 
Λοιπών στοιχείων ενεργητικού  28.451,14 (22.209,35) 
Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα  (21.425.248,50) 63.818.835,92 
Υποχρεώσεων προς πελάτες  116.937,57 (1.204.781,64) 
Λοιπών υποχρεώσεων  310.295,18 (76.485,60) 
Λοιπών φόρων  53.455,89 83.485,84 
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος  (1.614.170,74) (1.963.563,42) 

    
   

Αγορές παγίων στοιχείων 25-26 (68.747,21) (28.919,58) 

    
   

Έκδοση οµολογιακών δανείων 31 30.000.000,00 30.000.000,00 
Αποπληρωµή οµολογιακών δανείων  (13.460.283,97) (9.546.744,15) 

 

    
Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 

 
(7.846,29) (23.258,45) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 7-31) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. 



 7

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Γενικές πληροφορίες 
 
Η εταιρία συστάθηκε το έτος 1995 και λειτουργεί έως σήµερα µε την επωνυµία ABC FACTORS 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε και διακριτικό τίτλο ABC FACTORS                
(η εταιρία). 
Εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου 48, και είναι καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιριών µε αριθµό 32684/01/Β/95/32. 
Η διάρκεια της εταιρίας είναι πεντηκονταετής, δύναται δε να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής 
Συνελεύσεως. 
 
Σκοπός της, είναι η άσκηση πάσης µορφής πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων µέσα στα 
πλαίσια του Νόµου 1905/1990. 
 
Η ABC FACTORS ανήκει στον όµιλο της ALPHA BANK, η οποία συµµετέχει στο µετοχικό της 
κεφάλαιο κατά ποσοστό 100%. 
 
Η θητεία του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
9ης Ιουνίου 2005, λήγει το 2010 και η σύνθεσή του έχει ως εξής: 
 

 
Γεώργιος Κ. Αρώνης  
Εντεταλµένος Γενικός ∆ιευθυντής Alpha Bank 
 

 
Ιωάννης Α. Κατσώρης 
Πρώην τραπεζικός υπάλληλος 
 

 
 
Αθανάσιος Α. Γάτσης 
∆ιευθυντής ∆ιευθύνσεως Καταστηµάτων Αττικής I, Alpha Bank 
 
Παναγιώτης Κ. Καµαρινόπουλος 
∆ιευθυντής ∆ιευθύνσεως Επιχειρηµατικών Κέντρων Α’, Alpha Bank 
 
Αθανάσιος Κ. Σακελλαράκης 
∆ιευθυντής Εκτιµήσεως Κινδύνων οµίλου Alpha Bank 
 
Αλέξανδρος Α. Τσάµης 
∆ιευθυντής ∆ιευθύνσεως Νέων ∆ικτύων, Alpha Bank 
 
Αντώνιος Α. Αθανασούλης 
Πρώην τραπεζικός υπάλληλος 
 

 
Μαρία Μ. Ράικου 
Γενικός ∆ιευθυντής ABC FACTORS  
 
Ελεγκτής των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων είναι ο κος ∆ηµήτριος Ε. ∆εδούλης  
µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 10451, της εταιρίας Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε 
  
Οι οικονοµικές καταστάσεις που ακολουθούν έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο                     
της 18ης Φεβρουαρίου  2008. 
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 Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές 
 

1. Βάση παρουσίασης  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις αφορούν τη χρήση 1.1-31.12.2007, και έχουν συνταχθεί  
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), όπως 
αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισµού αριθ. 1606/2002 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της        
19ης Ιουλίου 2002. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, όπως 
αυτή τροποποιείται µετά από την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων του 
ενεργητικού και του παθητικού σε εύλογες αξίες και της αρχής της συνέχισης της 
λειτουργίας της εταιρίας. ∆εν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί πριν από 
την ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής τους. 

Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται 
σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους σηµειώσεις. 
 
Για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 
31.12.2007 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά τη 
σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2006 και επιπλέον 
εφαρµόσθηκε το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), 7. 
Τα νέα πρότυπα και ερµηνείες τα οποία εκδόθηκαν έως την 31.12.2007 και έχουν ισχύ 
µετά την 31.12.2007 δεν εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων. Η ∆ιοίκηση της εταιρίας πιστεύει ότι η εφαρµογή αυτών των προτύπων 
δε θα έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια που εφαρµόζονται για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία 
επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, στηρίζονται σε ιστορικά 
δεδοµένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικά. 
Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψεως αποφάσεων, επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη 
τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις κατά τον χρόνο που πραγµατοποιούνται. 
 

2. Συναλλαγές σε συνάλλαγµα 
 
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται και 
παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα της εταιρίας. 
 
Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε συνάλλαγµα, µετατρέπονται σε Ευρώ, µε την 
ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας των συναλλαγών. 
Κατά την ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων τα νοµισµατικά στοιχεία 
σε συνάλλαγµα, του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων, αποτιµώνται µε τις τιµές 
κλεισίµατος της ηµεροµηνίας αυτής. Οι συναλλαγµατικές διαφορές, κέρδη ή ζηµίες, που 
προκύπτουν, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων.  
 

3.  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

Για σκοπούς καταρτίσεως της καταστάσεως ταµειακών ροών, στην κατηγορία αυτή 
περιλαµβάνονται: 
 
α. Το ταµείο και διαθέσιµα.  
β. Οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων. 
 
Ως βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις θεωρούνται αυτές που λήγουν εντός τριών µηνών από 
την ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων. 
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4. Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 
Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στον 
Ισολογισµό περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις κατά πελατών, τις  υποχρεώσεις 
προς πελάτες και πιστωτικά ιδρύµατα και τις οµολογίες εκδόσεως µας.  
 
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις και υποχρεώσεις, βάσει της 
ουσίας και του περιεχοµένου των σχετικών συµβάσεων από τις οποίες απορρέουν. 
Τόκοι, µερίσµατα, κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 
που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή 
έξοδα αντίστοιχα. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα συµψηφίζονται όταν η εταιρία, σύµφωνα 
µε το νόµο, έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή 
βάση (µεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συµψηφίσει 
ταυτοχρόνως την υποχρέωση. 
 
Η εταιρία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ούτε για 
αντιστάθµιση κινδύνων ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς.  
 

5. Απαιτήσεις κατά πελατών  
 

Οι απαιτήσεις κατά πελατών, αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, 
συµπεριλαµβανοµένων και των άµεσων εξόδων κτήσεως. 
Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την µέθοδο του πραγµατικού 
επιτοκίου. 

 
6. Οµολογίες εκδόσεώς µας  
  

Οι οµολογίες εκδόσεώς µας, αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, η οποία 
προσδιορίζεται από τα αντληθέντα κεφάλαια, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων 
έκδοσης. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. 
 

7. Ενσώµατα πάγια στοιχεία 
 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία, τα οποία η εταιρία χρησιµοποιεί για την εξυπηρέτηση των 
λειτουργικών της αναγκών, παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης  µειωµένο κατά 
τις συσσωρευµένες  αποσβέσεις. Στο ιστορικό κόστος κτήσης συµπεριλαµβάνονται και οι 
δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την απόκτηση των παγίων. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες επαυξάνουν την αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως 
ξεχωριστό πάγιο, µόνο όταν είναι  πολύ πιθανόν να προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά 
οφέλη.  
 
Επισκευές και συντηρήσεις επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσεως όταν 
πραγµατοποιούνται. 
 
Οι αποσβέσεις των µισθωµένων κτηρίων και του εξοπλισµού, διενεργούνται στο κόστος 
κτήσεως και υπολογίζονται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο λαµβάνοντας υπόψη τη 
διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους. 
 
Η ωφέλιµη ζωή ανά κατηγορία παγίων έχει καθορισθεί ως εξής: 
- Προσθήκες και βελτιώσεις σε κτήρια µισθωµένα: η διάρκεια της µισθώσεως. 
-  Εξοπλισµός και µεταφορικά µέσα:     από 4 έως 9 χρόνια. 
 
Οι υπολειµµατικές αξίες των παγίων και η ωφέλιµη ζωή τους αναπροσαρµόζονται, 
εφόσον είναι απαραίτητο, κάθε φορά που συντάσσονται οικονοµικές καταστάσεις. 
Πάγια που έχουν υποστεί αποµείωση προσαρµόζονται στην ανακτήσιµη αξία τους. 
Κέρδη και ζηµίες από διαθέσεις παγίων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
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8. Άυλα πάγια στοιχεία 
 
Στην κατηγορία αυτή η εταιρία, έχει εντάξει τα προγράµµατα λογισµικού, τα οποία 
παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις τους. 
 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής 
τους, την οποία η εταιρία  έχει καθορίσει σε 4 έτη.  Για τα άυλα στοιχεία δεν 
υπολογίζεται υπολειµµατική αξία. 
 
Έξοδα που αφορούν τη συντήρηση των προγραµµάτων λογισµικού αναγνωρίζονται στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων της χρήσεως που πραγµατοποιούνται.  
 

9. Αποµείωση απαιτήσεων πελατών   

Για τον υπολογισµό της αποµείωσης των απαιτήσεων, η εταιρία  διενεργεί σε κάθε 
ηµεροµηνία συντάξεως οικονοµικών καταστάσεων, έλεγχο αποµείωσης (impairment 
test), σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τη µεθοδολογία που περιγράφονται στο ∆ΛΠ 39 
και στις σχετικές µε αυτό οδηγίες εφαρµογής. 
 
Ειδικότερα, η όλη διαδικασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 
 
α. Καθορισµός των συµβάντων που αποτελούν το έναυσµα για τη διενέργεια ελέγχου  
  αποµείωσης (trigger events) 
 

Oι απαιτήσεις, στις οποίες υπάρχουν καθυστερηµένες οφειλές πελατών από κεφάλαιο 
ή και τόκους πάνω από 90 ηµέρες, αποτελούν για την εταιρία, το µεγαλύτερο σε όγκο 
µέρος του χαρτοφυλακίου, στο οποίο επικεντρώνεται κυρίως ο έλεγχος αποµείωσης. 
 
Έλεγχος αποµείωσης µπορεί να γίνει επίσης και για καθυστερήσεις µικρότερες από 90 
ηµέρες, ή ακόµα και όταν δεν υπάρχουν καθόλου καθυστερήσεις όταν: 
 
i. έχουν αρχίσει σε βάρος πελατών, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης µε 

επισπεύδουσες Τράπεζες ή άλλους πιστωτές ή 
ii. έχουν περιέλθει σε γνώση της εταιρίας, πληροφορίες για επιδείνωση της 

χρηµατοοικονοµικής θέσης των πιστούχων (πτώση πωλήσεων ή περιθωρίου 
µικτού κέρδους, µείωση κερδών κ.λπ.) ή άλλα γεγονότα (κήρυξη σε πτώχευση, 
τυχαία γεγονότα όπως πληµµύρα, πυρκαγιά κ.λπ. στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης), που συνέβησαν µετά την ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης και 
τα οποία εκτιµάται ότι θα έχουν επίπτωση στην οµαλή εξυπηρέτηση των δανείων. 

 
Τέλος, έλεγχος αποµείωσης διενεργείται σε χρηµατοδοτήσεις που έχουν γίνει σε 
κλάδους της οικονοµίας ή συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές, που έχουν αρχίσει να 
εµφανίζουν προβλήµατα, τα οποία ανεφύησαν µετά την ηµεροµηνία της αρχικής 
αναγνώρισης των απαιτήσεων. 

 
β. Καθιέρωση κριτηρίων για τον έλεγχο σε ατοµική βάση ή σε επίπεδο χαρτοφυλακίου 
 

Ανεξαρτήτως του ύψους του ανεξόφλητου υπολοίπου κάθε απαίτησης η                 
εταιρία διενεργεί έλεγχο αποµείωσης σε  ατοµική βάση. 
Στις περιπτώσεις που ο έλεγχος πρέπει να γίνει σε επίπεδο χαρτοφυλακίων που 
εµφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά, όσον αφορά την εκδήλωση του πιστωτικού 
κινδύνου, οι οµάδες χαρτοφυλακίων επιλέγονται µε κριτήρια: 
 

i. την επικινδυνότητα του συγκεκριµένου κλάδου. 
ii. την φύση των εισπρακτέων απαιτήσεων (είδος προϊόντος, περίοδος 

πίστωσης). 
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γ. Υπολογισµός αποµείωσης  
 

Το ύψος της πρόβλεψης αποµείωσης των απαιτήσεων, ισούται µε την διαφορά 
µεταξύ της λογιστικοποιηθείσας απαίτησης και της εκτιµώµενης ανακτήσιµης αξίας 
αυτής. Η ανακτήσιµη αξία είναι η παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών εισροών 
των επισφαλών απαιτήσεων συµπεριλαµβανοµένων των όποιων εξασφαλίσεων και 
καλυµµάτων, προεξοφληµένων µε βάση το πραγµατικό επιτόκιο της σύµβασης. 

 
 δ. Χειρισµός των ποσών αποµείωσης 

 
Κατά τον έλεγχο της αποµείωσης δηµιουργούνται υπό-αντίθετοι λογαριασµοί  
πρόβλεψης (allowance accounts).  
Όταν µια απαίτηση κριθεί ανεπίδεκτη εισπράξεως διαγράφεται σε βάρος της 
σχηµατισθείσης πρόβλεψης.  
 

 ε. Ανακτήσεις / εισπράξεις ποσών σε αποµειωθείσες απαιτήσεις 
 

Αν µετά την ηµεροµηνία της αναγνώρισης της ζηµίας από αποµείωση λάβουν χώρα 
γεγονότα, που οδηγούν σε µείωση των ήδη αναγνωρισθέντων ποσών αποµείωσης ή 
εισπραχθούν ποσά από διαγραφείσες απαιτήσεις, τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα χρήσεως. 
 

10. Αναβαλλόµενη φορολογία  
 

Αναβαλλόµενος φόρος είναι ο φόρος που θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί στο µέλλον και 
σχετίζεται µε λογιστικές πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της κλειοµένης χρήσεως 
αλλά θεωρούνται φορολογητέα έσοδα ή εκπεστέα έξοδα µελλοντικών χρήσεων. 
Υπολογίζεται στις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής βάσης των απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων και της αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας.  
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την 
οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους 
φορολογικούς συντελεστές (και νόµους) που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο όταν πιθανολογούνται 
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, από τα οποία παρέχεται η δυνατότητα να εκπέσουν οι 
αντίστοιχες προσωρινές διαφορές. 
 
Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, ή 
απευθείας στην Καθαρή Θέση αν αφορά στοιχεία που έχουν αναγνωρισθεί απευθείας 
στην Καθαρή Θέση. 
 

11. Υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά τη συνταξιοδότηση  
 
Η υποχρέωση για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού µετά την αποχώρηση του από 
την εργασία καλύπτεται από δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ). Εργοδότης  και 
προσωπικό συνεισφέρουν σε αυτόν σε µηνιαία βάση. 
 
Σύµφωνα µε το ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµιώσεως 
στην περίπτωση εξόδου από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψους 
των αποδοχών τους, την προϋπηρεσία τους στην εταιρία και το λόγο εξόδου τους από 
την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση παραιτήσεως ή 
δικαιολογηµένης απολύσεως το δικαίωµα αυτό δεν υφίσταται. Το πληρωτέο ποσό κατά 
την συνταξιοδότηση ανέρχεται στο 40% του ποσού που καταβάλλεται σε περίπτωση 
αναιτιολόγητης απολύσεως. 
Η εν λόγω υποχρέωση προσδιορίζεται µε βάση την αναλογιστική µέθοδο αποτιµήσεως 
των εκτιµώµενων µονάδων υποχρεώσεως (projected unit credit method). Ένα 
πρόγραµµα συγκεκριµένων παροχών καθορίζει µε βάση διάφορες παραµέτρους όπως, η 



 12

ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο µισθός, συγκεκριµένες υποχρεώσεις για καταβλητέες 
παροχές. Οι προβλέψεις που αφορούν την χρήση, περιλαµβάνονται στο σχετικό κόστος 
προσωπικού στις συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνίστανται από το 
τρέχον κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηµατοοικονοµικό κόστος, τα αναλογιστικά 
κέρδη ή ζηµιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. 
 
Κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την          
31η ∆εκεµβρίου 2007  η εταιρία, εφαρµόζοντας τις γενικές διατάξεις του ∆ΛΠ 19, 
ακολούθησε τη µέθοδο του «περιθωρίου» (corridor approach) για την αναγνώριση των 
σωρευµένων αναλογιστικών ζηµιών / κερδών. Αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές για κάθε 
πρόγραµµα ξεχωριστά που υπερβαίνουν το 10% του µεγαλύτερου µεταξύ της 
υποχρέωσης της καθορισµένης παροχής και της πραγµατικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράµµατος, καταχωρούνται συστηµατικά κατά τη διάρκεια του 
αναµενόµενου µέσου όρου της υπολειπόµενης εργασιακής ζωής των εργαζοµένων που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 
 

12. Προβλέψεις 
 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρία έχει παρούσες υποχρεώσεις νοµικά ή µε 
άλλο τρόπο τεκµηριωµένες ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η 
εκκαθάριση τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της 
υποχρεώσεως µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. 
 
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά τις ηµεροµηνίες συντάξεως των οικονοµικών 
καταστάσεων και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν τις βέλτιστες τρέχουσες 
εκτιµήσεις. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις για τις οποίες δεν είναι πιθανή η εκροή πόρων 
γνωστοποιούνται εκτός εάν δεν είναι σηµαντικές. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 
οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 
 

13. Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα - τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα  
 
Έσοδα και έξοδα τόκων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα για όλα τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση την 
αρχή των δεδουλευµένων.  
 
Έξοδα συναλλαγής κατά τη δηµιουργία ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου που αποτιµάται 
στο αναπόσβεστο κόστος, όπως είναι τα οµολογιακά δάνεια, κεφαλαιοποιούνται και 
αποσβένονται κατά τη διάρκεια ζωής του χρηµατοοικονοµικού µέσου, µε τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. 
Η µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου είναι µια µέθοδος υπολογισµού του 
αναπόσβεστου κόστους ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου και επιµερισµού των εξόδων 
από τόκους κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. 
 
Πραγµατικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις αναµενόµενες ροές 
των µελλοντικών πληρωµών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου µέχρι την λήξη της ζωής 
του ή την επόµενη ηµεροµηνία αναπροσαρµογής του επιτοκίου του, ώστε η αξία 
προεξόφλησης να ισούται µε την λογιστική αξία του χρηµατοοικονοµικού µέσου.  

 
14.  Έσοδα και έξοδα από προµήθειες 

 
Έσοδα προµηθειών από υπηρεσίες Factoring και έξοδα προµηθειών αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα κατά το χρόνο που παρασχέθηκαν οι σχετικές υπηρεσίες. 
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Αποτελέσµατα 
 
 
15.  Καθαρό έσοδο από τόκους  
 

 
 

  
Από απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 455.728,61 740.469,44 
Από απαιτήσεις κατά πελατών  24.881.348,54 17.285.103,83 

  
Από υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 1.064.892,22 502.221,91 
Από οµολογιακά δάνεια  14.892.319,97 10.183.384,15 
Λοιπά - -

 
 
16.  Καθαρό έσοδο από προµήθειες 
 

 
 

  
Υπηρεσιών Factoring 9.101.051,49 7.855.392,54 

   
  

Εγχωρίου Factoring  902.395,37 748.368,27 
Σύστασης ∆ικτύου Alpha Bank 2.322.000,00 2.014.000,00 
Λοιπές 580.081,91 371.301,51

 
 
17.  Λοιπά έσοδα 
 

  
 

Έκπτωση από εφάπαξ εξόφληση φόρων - 29.901,98 
Επιδοτήσεις προγραµµάτων επιµόρφωσης 
προσωπικού και πρακτικής εξάσκησης 
φοιτητών.  - 9.136,00 
Λοιπά  8.154,00 4.223,37 
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18.  Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 
 

 
 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 2.287.865,85 2.214.965,34 
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  465.042,16 441.077,15 
Έξοδα συνταξιοδοτήσεως προσωπικού  10.388,24 22.203,69 
Λοιπές επιβαρύνσεις  73.434,03 70.128,59 

 
Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού της εταιρίας την 31.12.2007 και 31.12.2006, 
ήταν 85 και 79 άτοµα αντίστοιχα. Εξ αυτών 6 άτοµα εργάζονται στο υποκατάστηµα της 
Θεσσαλονίκης.   
 

19.       Γενικά διοικητικά έξοδα 
 

 
 

Λειτουργικές µισθώσεις κτηρίων 87.923,87 85.302,49 
Ενοίκια - συντηρήσεις µηχανογραφικού 
εξοπλισµού 92.974,84 104.948,09 
∆απάνες µηχανογραφήσεως 11.349,89 15.078,25 
Έξοδα προβολής και διαφηµίσεως 69.427,08 41.767,89 
Τηλεφωνικά - ταχυδροµικά 108.648,05 122.005,75 
Αµοιβές τρίτων 219.092,31 206.505,44 
Παροχή οικονοµικών πληροφοριών από 
τρίτους 68.432,88 83.016,78 
Ασφάλιστρα 15.117,00 18.611,69 
Υλικά γραφείου 23.475,34 16.122,85 
∆απάνες ηλεκτρικής ενέργειας 44.167,50 54.524,91 
∆ωρεές 2.000,00 4.500,00 
Λοιπά γενικά έξοδα  190.392,10 229.954,57 

 
 
 
20.  Κέρδη/(ζηµιές) αποµείωσης απαιτήσεων   
 

 
 

Εισπράξεις από διαγραφείσες απαιτήσεις 18.876,47 161.471,63 

 
 
 
21.  Φόρος εισοδήµατος 

 
 
 

Τρέχων Φόρος 2.144.542,48 1.817.723,28 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 261.843,00 - 
Αναβαλλόµενος Φόρος 622.513,45 536.139,13 
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Κέρδη πριν το φόρο εισοδήµατος  10.850.954,99  8.435.361,13 

Φόρος εισοδήµατος  25,00% 2.712.738,75 29,00% 2.446.254,73 
  

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγουµένων χρήσεων 2,41% 261.843,00 - - 
Έσοδα απαλλασσόµενα της φορολογίας -  (0,10%) (8.671,57) 

Έξοδα µη εκπεστέα  0,50% 54.317,18 0,02% 1.895,96 

∆ιαφορά φορολογικών συντελεστών 
υπολογισµού αναβαλλόµενης φορολογίας - - (1,01%) (85.616,71) 

 
Σύµφωνα µε το ισχύον φορολογικό δίκαιο στην Ελλάδα, οι ανώνυµες εταιρίες φορολογούνται 
στα συνολικά τους κέρδη µε συντελεστή  29% τη χρήση 2006 και µε συντελεστή 25% για τις 
χρήσεις 2007 και εφεξής. 
 
Ο υπολογισµός της αναβαλλόµενης φορολογίας γίνεται µε συντελεστή 25%. 

  
 
22.  Κέρδη ανά µετοχή 
 
 Βασικά κέρδη ανά µετοχή: 
 

Τα Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση των κερδών µετά το φόρο, µε το 
σταθµισµένο µέσο όρο των υφισταµένων κοινών µετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς. 

 
 
 

Κέρδη αναλογούντα στους 
Μετόχους  7.822.056,06 6.081.498,72 
Σταθµισµένος µέσος όρος 
υφισταµένων κοινών µετοχών 900.000,00 900.000,00 
Βασικά κέρδη (€ ανά µετοχή)  8,69 6,76 

 
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή, της περιόδου 1.1-31.12.2006,έχουν αναµορφωθεί σε σχέση µε 
τα δηµοσιευθέντα, για να καταστούν συγκρίσιµα, λόγω της δωρεάν διανοµής µετοχών από 
κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων, που έγινε σύµφωνα µε απόφαση της από 
7.12.2007,  Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. 

 
Προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή: 
 
Τα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή προκύπτουν από την προσαρµογή του σταθµισµένου 
µέσου όρου των υφισταµένων κοινών µετοχών κατά την διάρκεια της περιόδου για δυνητικώς 
εκδοθείσες κοινές µετοχές. Η εταιρία δεν διαθέτει µετοχές αυτής της κατηγορίας, κατά 
συνέπεια τα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή συµπίπτουν µε τα βασικά. 
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Ενεργητικό 
 
23.  Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 
 

 

Όψεως  2.362.186,77 603.762,76 

 
24.  Απαιτήσεις κατά πελατών 
 

 

Εγχώριο Factoring µε αναγωγή  190.079.348,39 195.030.627,94 
Εγχώριο Factoring χωρίς αναγωγή 247.423.115,79 183.782.380,83
Προεξόφληση τιµολογίων                                 54.370.668,96 70.717.089,00
∆ιεθνές Factoring 8.144.396,94 32.763.041,41
Απαιτήσεις από πράξεις Forfaiting - 130.581,73 

 
Μείον: Προβλέψεις για αποµείωση απαιτήσεων πελατών  (3.214.732,45) (3.623.529,75) 

 
 

 

Σχηµατισθείσες προβλέψεις για αποµείωση απαιτήσεων πελατών  - 
Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν στην περίοδο (∆ιαγραφές) (1.261.679,77) 

 

 

Σχηµατισθείσες προβλέψεις για αποµείωση απαιτήσεων πελατών  - 
Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν στην περίοδο (∆ιαγραφές) (408.797,30) 

 

25. Ενσώµατα πάγια στοιχεία  
 

 

1 Ιανουαρίου 2006 123.819,36 1.049.332,76 1.173.152,12 
Προσθήκες - 16.919,58 16.919,58 
Εκποιήσεις - - - 

 
1 Ιανουαρίου 2007 123.819,36 1.066.252,34 1.190.071,70 
Προσθήκες - 65.564,66 65.564,66 

    
   

1 Ιανουαρίου 2006 89.746,74 898.142,73 987.889,47 
Αποσβέσεις  περιόδου 4.363,27 59.562,71 63.925,98 
Αποσβέσεις εκποιηθέντων - - - 
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 94.110,01 957.705,44 1.051.815,45 

1 Ιανουαρίου 2007 4.095,75 63.475,03 67.570,78 
Αποσβέσεις  περιόδου - - - 

  
   

 
26.  Άυλα πάγια στοιχεία  
 
 Περιλαµβάνονται µόνο λογισµικά προγράµµατα (software). 

 

1 Ιανουαρίου 2006 497.981,61 
Προσθήκες 12.000,00 

 
1 Ιανουαρίου 2007 509.981,61 
Προσθήκες 3.182,55 

  
 

1 Ιανουαρίου 2006 486.624,08 
Αποσβέσεις  περιόδου 5.316,18 

  
1 Ιανουαρίου 2007 491.940,26 
Αποσβέσεις  περιόδου 7.366,44 

 
 

 
27.  Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
 

    
Άυλα πάγια στοιχεία  12.606,95 (2.574,65) - 10.032,30 
Υποχρεώσεις προς το προσωπικό 
κατά την συνταξιοδότηση  57.997,52 2.597,06 - 60.594,58 

    
Απαιτήσεις κατά πελατών (1.178.361,08) (622.535,86) - (1.800.896,94) 
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Άυλα πάγια στοιχεία  1.544,98 11.061,97 - 12.606,95 
Υποχρεώσεις προς το προσωπικό 
κατά την συνταξιοδότηση  52.446,60 5.550,92 - 57.997,52 

 

    
Απαιτήσεις κατά πελατών (625.609,06) (552.752,02) - (1.178.361,08) 

 
 
28.  Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 
 

 

Έξοδα εποµένων χρήσεων 47.500,37 49.420,65 
Έσοδα εισπρακτέα   114.692,30 106.640,08 
Προκαταβεβληµένοι και παρακρατηµένοι φόροι  1.153.062,20 1.640.303,59 

 
 
 
Υποχρεώσεις 
 
29.  Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 
  
 Οι υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα προκύπτουν βάσει σύµβασης πίστωσης, για ανοικτό 

(αλληλόχρεο) λογαριασµό κυµαινόµενου επιτοκίου euribor, που σύναψε η εταιρία µε την 
µητρική της τράπεζα Alpha Bank. 

 
30.  Υποχρεώσεις προς πελάτες 
 
 Οι υποχρεώσεις προς πελάτες οφείλονται σε πιστωτικά υπόλοιπα των αλληλόχρεων 

λογαριασµών  πελατών, τα οποία προκύπτουν από εισπράξεις, οι οποίες δεν έχουν αποδοθεί 
κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
31.  Οµολογίες εκδόσεώς µας  
 

Οµολογιακό ∆άνειο Ι 

Την 22η Οκτωβρίου 2003 η εταιρία σύναψε σύµβαση µε την µητρική της τράπεζα Alpha Bank, 
για την κάλυψη πενταετούς οµολογιακού δανείου, βάσει των διατάξεων του ν.3156/2003 και 
του κ.ν. 2190/1920. 
Το δάνειο, κεφαλαίου €300.000.000, αποτελείται από 60 οµολογίες των €5.000.000,00 
έκαστη. Το επιτόκιο υπολογίζεται σε Euribor τριµήνου πλέον περιθωρίου. Το σύνολο του 
κεφαλαίου είναι πληρωτέο στην λήξη του και οι πληρωµές των τόκων γίνονται ανά τρίµηνο. 
Ο εκδότης έχει το δικαίωµα να αποπληρώσει το δάνειο, σε οποιαδήποτε στιγµή, κατά την 
διάρκεια του, καταβάλλοντας το σύνολο του κεφαλαίου και τους αντίστοιχους δεδουλευµένους 
τόκους. 
Σε εφαρµογή του ανωτέρω δικαιώµατος, η εταιρία στις 29 ∆εκεµβρίου 2005, αποπλήρωσε 
µέρος του κεφαλαίου €45.000.000,00 (9 οµολογίες των €5.000.000,00) και τους αντίστοιχους 
δεδουλευµένους τόκους. 
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Οµολογιακό ∆άνειο ΙΙ 

Τη 15η ∆εκεµβρίου 2006 η εταιρία σύναψε σύµβαση µε την µητρική της τράπεζα Alpha Bank, 
για την κάλυψη πενταετούς οµολογιακού δανείου, βάσει των διατάξεων του ν. 3156/2003 και 
του κ.ν. 2190/1920. 
Το δάνειο, κεφαλαίου €100.000.000, αποτελείται από 20 οµολογίες των €5.000.000,00 
έκαστη. Το επιτόκιο υπολογίζεται σε Euribor εξαµήνου πλέον περιθωρίου.  Το σύνολο του 
κεφαλαίου είναι πληρωτέο στην λήξη του και οι πληρωµές των τόκων γίνονται ανά εξάµηνο.  
Ο έκδοτης δύναται να εκδώσει έως πέντε σειρές οµολογιών εντός διαστήµατος ενός έτους από 
την ανωτέρω ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης καθώς και να αποπληρώσει το δάνειο, σε 
οποιαδήποτε στιγµή, κατά την διάρκεια του, καταβάλλοντας το σύνολο του κεφαλαίου και 
τους αντίστοιχους δεδουλευµένους τόκους. 
Σε εφαρµογή του ανωτέρω δικαιώµατος, η εταιρία στις 22 ∆εκεµβρίου 2006, εξέδωσε την 
πρώτη σειρά οµολογιών, αποτελούµενη από 6 οµολογίες των €5.000.000,00 (κεφάλαιο 
€30.000.000,00), στις 3 Απριλίου 2007, εξέδωσε την δεύτερη σειρά οµολογιών, αποτελούµενη 
από 2 οµολογίες των €5.000.000,00 (κεφάλαιο €10.000.000,00), και στις 13 Απριλίου 2007, 
εξέδωσε την τρίτη σειρά οµολογιών, αποτελούµενη από 4 οµολογίες των €5.000.000,00 
(κεφάλαιο €20.000.000,00), οι οποίες στο σύνολο τους αγοράσθηκαν στην ονοµαστική τιµή 
από την µητρική της τράπεζα Alpha Bank. 
 

32.  Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και λοιπούς φόρους 
 

 

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος 2.144.542,48 1.817.723,28 

Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους 471.128,55 417.672,66 

 
33.  Υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά την συνταξιοδότηση  

 
Σύµφωνα µε το Ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόµενος δικαιούται εφάπαξ αποζηµίωση σε 
περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης.  Το ποσό της αποζηµίωσης εξαρτάται από τον χρόνο 
προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόµενου την ηµέρα της απόλυσης ή συνταξιοδότησης 
του. 
 
Αν ο εργαζόµενος παραµείνει στην εταιρία µέχρι να συνταξιοδοτηθεί δικαιούται το ποσό 
εφάπαξ ίσο µε το 40% της αποζηµίωσης, που θα έπαιρνε αν απολυόταν την ίδια ηµέρα. 
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν µέσω αναλογιστικής µελέτης. 
Οι πίνακες που ακολουθούν, εµφανίζουν τη σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική 
πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα των περιόδων 1ης Ιανουαρίου –                 
31ης ∆εκεµβρίου 2007 και 2006 και την κίνηση των σχετικών λογαριασµών προβλέψεων για 
αποζηµίωση προσωπικού, που παρουσιάζονται στον Ισολογισµό της χρήσεως, που έληξε την 
31η ∆εκεµβρίου 2007 και 31η ∆εκεµβρίου 2006 αντίστοιχα. 
 
Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα της χρήσεως 
έχει ως εξής: 
 

 
 

Τρέχον κόστος υπηρεσίας   35.609,48 35.067,18 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 11.638,21 10.886,82 
Άλλα έξοδα/(έσοδα)  (36.859,45) (23.750,31) 
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Η κίνηση της σχετικής πρόβλεψης έχει ως εξής: 
 

 
Πρόβλεψη περιόδου  22.203,69 

 
  

 
Πρόβλεψη περιόδου  10.338,24 

 
 

 
Τρέχουσα αξία υποχρέωσης για αποζηµίωση 283.144,90 269.623,67 241.486,70 201.898,57 
Σωρευτική µη αναγνωρισθείσα αναλογιστική 
ζηµιά (40.766,57) (37.633,58) (31.700,30) - 

 
 Οι βασικές αναλογιστικές υποθέσεις που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 

 

Επιτόκιο προεξόφλησης 5,00% 5,00% 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 5,00% 5,00% 
Μέση εναποµένουσα εργάσιµη ζωή  27,63 27,70 

 
Επιπροσθέτως η εταιρία έχει συνάψει συµβόλαιο µε την AΧΑ Ασφαλιστική, για παροχή 
ασφαλίσεως ζωής υπέρ των υπαλλήλων της και πρόσθετης Νοσοκοµειακής και 
εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης από ατύχηµα / ασθένεια. Το κόστος για την ανωτέρω παροχή 
ανήλθε σε €55.495,22 για την περίοδο από 1.1.2007 έως 31.12.2007 και €52.464,13 για την 
περίοδο από 1.1.2006 έως 31.12.2006 και καταχωρήθηκαν στις λοιπές επιβαρύνσεις 
προσωπικού. 

 
34.  Λοιπές υποχρεώσεις 

 

Προµηθευτές   1.576.362,94 1.200.473,87 
∆εδουλευµένα έξοδα 76.373,95 218.917,63 
Κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων 164.426,17 100.457,33 
Λοιπές 40.696,47 22.824,58 

 
 
 
 

Καθαρή Θέση 
 
35.  Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο της  εταιρίας στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 ανήρχετο σε €20.250.000,00, 
αποτελούµενο από 675.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές αξίας €30,00 έκαστη και η διαφορά 
από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  ανήρχετο σε €64.746,88.  
 
Στην συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως στις 7 ∆εκεµβρίου 2007, αποφασίστηκε 
η κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων, ποσού €6.750.000,00, µε την έκδοση 
225.000 νέων δωρεάν κοινών ονοµαστικών µετοχών, αξίας €30 έκαστη. 
 
Ως εκ τούτου, το µετοχικό κεφάλαιο της  εταιρίας στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 ανήρχετο σε 
€27.000.000,00, αποτελούµενο από 900.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές αξίας €30,00 έκαστη 
και η διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  ανήρχετο σε €64.746,88. 
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36.  Τακτικό αποθεµατικό 
 

Σύµφωνα µε την ελληνική εµπορική νοµοθεσία η εταιρία είναι υποχρεωµένη να παρακρατεί 
από τα καθαρά λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεµατικό.  
Η παρακράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεµατικού 
υπερβεί το εν τρίτο του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.  Το αποθεµατικό αυτό το 
οποίο είναι φορολογηµένο δεν µπορεί να διανεµηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της εταιρίας και 
προορίζεται για την κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού κερδών και ζηµιών 
εις νέον.  
Την 31 ∆εκεµβρίου 2006 το τακτικό αποθεµατικό της εταιρίας ανήρχετο σε € 1.784.519,52. 
 
Στην συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως στις 27 Μαρτίου 2007, αποφασίστηκε        
ο σχηµατισµός, από τα καθαρά λογιστικά κέρδη της περιόδου 1.1-31.12.2006, τακτικού 
αποθεµατικού ύψους €304.074,94, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 κ.ν. 2190/1920.  

Ως εκ τούτου, την 31 ∆εκεµβρίου 2007 το τακτικό αποθεµατικό της εταιρίας ανήρχετο σε         
€2.088.594,46. 
 

37.  Αποτελέσµατα εις νέον 
 

Υπόλοιπο την 31.12.2007  €39.016.645,50. 
 
Στο λογαριασµό αυτό περιλαµβάνονται και αφορολόγητα αποθεµατικά ύψους €772.254.12, 
που σχηµατίσθηκαν από αφορολόγητα έσοδα που δεν διανεµήθηκαν.  
Εάν τα ανωτέρω αποθεµατικά διανεµηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν, θα φορολογηθούν µε τον 
εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

  
Για την χρήση που έληξε στις 31.12.2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, θα προτείνει 
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την µη διανοµή µερίσµατος.  

 
 
Πρόσθετες πληροφορίες 
 
38. Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 
 

Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης επιβάλλουν στις επιχειρήσεις να 
γνωστοποιούν την εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τόσο του ενεργητικού όσο και 
των υποχρεώσεων.  
 
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων του ενεργητικού και 
των υποχρεώσεων, όπως αυτά εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, δεν διαφέρει 
ουσιωδώς από την εύλογη αξία τους, διότι είτε έχουν ηµεροµηνία λήξεως µικρότερη του ενός 
έτους, είτε φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο. 

 
39.  Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις 
 

α) Νοµικά θέµατα  

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις τόσο της διοίκησης, όσο και της Νοµικής Υπηρεσίας της εταιρίας, 
δεν υπάρχουν εκκρεµείς υποθέσεις, οι οποίες αναµένεται να έχουν σηµαντική επίδραση στη 
χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρίας.   

 
β) Φορολογικά θέµατα  
 
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2005. 
Επειδή ο φορολογικός έλεγχος ενδέχεται να µην αναγνωρίσει την παραγωγικότητα ορισµένων 
δαπανών, είναι πιθανόν να επιβληθούν κάποιοι πρόσθετοι φόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν 
ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Η διοίκηση εκτιµά ότι δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση 
στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. 
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γ) Στοιχεία εκτός ισολογισµού  

 
Εγγυητικές επιστολές 3.537.266,07 978.805,28 

 
 

40.  ∆ιαχείριση κινδύνων 
 

  40.1 Κίνδυνος αγοράς - Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος, η εύλογη αξία ή οι µελλοντικές ταµειακές ροές ενός 
χρηµατοοικονοµικού µέσου να παρουσιάσουν διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις τιµές της αγοράς.  
 
Ως πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται το γεγονός, κατά το οποίο  ο αντισυµβαλλόµενος (προµηθευτής) 
δε δύναται να ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις, που προκύπτουν εκ της συµβάσεως 
πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων. 
 
Ο διαχωρισµός των υπηρεσιών Factoring σε είδη (εγχώριο Factoring µε αναγωγή, εγχώριο 
Factoring χωρίς αναγωγή, προεξόφληση τιµολογίων, εξαγωγικό και εισαγωγικό  Factoring), 
αντανακλά και το βαθµό του πιστωτικού κινδύνου που εµπεριέχει κάθε υπηρεσία. 
 
Ένας σηµαντικός διαχωρισµός των υπηρεσιών Factoring από πλευράς πιστωτικού κινδύνου, είναι 
το Factoring µε αναγωγή και το Factoring χωρίς αναγωγή. Στην πρώτη περίπτωση ο κίνδυνος 
µπορεί να αναχθεί στον προµηθευτή (πιστούχος) ενώ στην δεύτερη περίπτωση όχι. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα στο Factoring χωρίς αναγωγή, η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου να εστιάζεται 
αποκλειστικά στον οφειλέτη (αγοραστή). Για το ενδεχόµενο αυτό σχηµατίζονται προβλέψεις για τις 
απαιτήσεις των οποίων η αρχική αξία αποµειώθηκε κατά την ηµεροµηνία συντάξεως των 
οικονοµικών καταστάσεων.  

 
Πέραν των ανωτέρω, σηµαντικές µεταβολές στην οικονοµία, ή στην συνολική εικόνα ενός κλάδου, 
περικλείουν επιπλέον κινδύνους για τους οποίους έχουν ήδη σχηµατισθεί προβλέψεις στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 
Η αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου επιτυγχάνεται µε την θέσπιση κατάλληλων πιστωτικών 
ορίων µετά από επιστάµενο έλεγχο της φερεγγυότητας τόσο των προµηθευτών όσο και των 
οφειλετών, προκειµένου να αποφασιστεί εάν η εταιρία θα αναλάβει την χρηµατοδότηση 
προµηθευτή, µε προκαταβολή σε αυτόν της αξίας των εκχωρηµένων απαιτήσεων, πριν αυτές 
καταστούν ληξιπρόθεσµες.  
Τα όρια αυτά βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση και αποτελούν αντικείµενο τακτής 
αναθεωρήσεως από αρµόδια (βάσει του ύψους των ορίων) εγκριτικά κλιµάκια.  

 
Η εκτίµηση του Πιστωτικού Κινδύνου πραγµατοποιείται µε την ανάλυση και διερεύνηση της 
ικανότητας των πιστούχων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.   

 
Στη συνέχεια τα  πιστωτικά όρια προσαρµόζονται όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επιπλέον, βάσει 
της ανωτέρω αναλύσεως λαµβάνονται οι εξασφαλίσεις και καθορίζονται τα περιθώρια των 
επιτοκίων.      
 
Η διαβάθµιση του πιστωτικού κινδύνου, των απαιτήσεων κατά πελατών, που ακολουθεί η          
ABC FACTORS, είναι σύµφωνη µε την µεθοδολογία της µητρικής τράπεζας, πραγµατοποιείται µε 
βάση την αξιολόγηση συγκεκριµένων ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων και περιλαµβάνει τις 
κάτωθι κατηγορίες: 
 
11..  ΚΚααννοοννιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  
Πιστούχοι µε καλές οικονοµικές επιδόσεις, µε συνέπεια και ικανότητα στις αποπληρωµές, χωρίς να 
επηρεάζονται άµεσα από δυσµενείς εξελίξεις στον κλάδό δραστηριότητός τους. 
 
22..  ΜΜέέσσοουυ  κκιιννδδύύννοουυ  
Πιστούχος µε οικονοµική επίδοση που δεν επιτρέπει ανεπιφύλακτη χρηµατοδότηση. Επηρεάζεται 
έντονα από τις τυχόν αρνητικές εξελίξεις του κλάδου δραστηριότητάς του. 
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33..  ΥΥψψηηλλοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  
Πιστούχοι µε καθυστερήσεις άνω των 90 ηµερών, επίδικοι ή επισφαλείς. 
 
 

Ποσά σε χιλ. € 

   
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 10,40 - 10,40 
Απαιτήσεις κατά πελατών 500.017,53 3.214,73 496.802,80 

Λοιπά εντός ισολογισµού στοιχεία που δεν υπόκεινται σε 
πιστωτικό κίνδυνο 3.888,55 - 3.888,55 

    

 

Ποσά σε χιλ. € 

      
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 10,40 - - - - - 
Απαιτήσεις κατά πελατών - 269.615,21 2.684,73 168.996,30 1.264,72 57.456,57 

 
  

 

Ποσά σε χιλ. € 

   
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 343,72 - 343,72 
Απαιτήσεις κατά πελατών 482.423,72 3.623,53 478.800,19 

Λοιπά εντός ισολογισµού στοιχεία που δεν υπόκεινται σε 
πιστωτικό κίνδυνο 2.283,67 - 2.283,67 

    
 
 

 

Ποσά σε χιλ. € 

      
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 343,72 - - - - - 
Απαιτήσεις κατά πελατών - 272.811,47 2.060,02 149.474,07 1.494,03 56.584,13 
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Ποσά σε χιλ. € 

     
Κανονικού κινδύνου 484.311,86 - - - 484.311,86 
Μέσου κινδύνου 12.096,58 - - - 12.096,58 
Υψηλού κινδύνου - 264,36 2.828,71 516,02 3.609,09 

 
Συσσωρευµένες αποµειώσεις - - 2.698,71 516,02 3.214,73 

 
      

Εύλογη αξία εξασφαλίσεων:      
Αλλότρια περιουσιακά 
στοιχεία (τιµολόγια) 856.253,70 743,93 5.875,50 516,02 863.389,15

 
∆άνεια σε ρύθµιση την 31.12.2007 : 153,76 
 

 

Ποσά σε χιλ. € 

     
Κανονικού κινδύνου 458.710,89 - - - 458.710,89 
Μέσου κινδύνου 19.093,64 - - - 19.093,64 
Υψηλού κινδύνου - 494,19 3.630,49 494,51 4.619,19 

 
Συσσωρευµένες αποµειώσεις - - 3.129,02 494,51 3.623,53 

 
      
Εύλογη αξία εξασφαλίσεων:      
Αλλότρια περιουσιακά 
στοιχεία (τιµολόγια) 751.361,30 1.777,03 6.440,88 494,51 760.073,72 

 
∆άνεια σε ρύθµιση την 31.12.2006 :  421,73 
 
 

 

Ποσά σε χιλ. € 

     
Ενήµερα 496.408,44 - - - 496.408,44 
Καθυστερηµένα 1 - 90 ηµέρες - - - - - 
Καθυστερηµένα πάνω από 90 ηµέρες - 264,36 2.828,71 516,02 3.609,09 

 
 

 

Ποσά σε χιλ. € 

     
Ενήµερα 477.804,53 - - - 477.804,53 
Καθυστερηµένα 1 - 90 ηµέρες - - - - - 
Καθυστερηµένα πάνω από 90 ηµέρες - 494,19 3.630,49 494,51 4.619,19 
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Όπως αναλυτικά παρατίθεται παρακάτω, στις παραγράφους 40.3 και 40.4, η συνεκτίµηση του 
πίνακα επιτοκιακού κινδύνου µε τον πίνακα ανάλυσης ληκτοτήτων ρευστότητας, οδηγούν στην 
εκτίµηση ότι πιθανή µεταβολή στις τιµές των επιτοκίων, δεν θα επιφέρει σηµαντική µεταβολή στα 
αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας. 
 
40.2 Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Όπως περιγράφεται στη Σηµείωση 2, το κυριότερο νόµισµα συναλλαγών της εταιρίας και 
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων είναι το Ευρώ.  
Η εταιρία αναλαµβάνει την έκθεση στους κινδύνους από τις µεταβολές των συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών που δεν επηρεάζουν σηµαντικά τη χρηµατοοικονοµική της θέση και τις ταµειακές ροές.  
Στον πίνακα που ακολουθεί, περιγράφεται η έκθεση της εταιρίας στον κίνδυνο από 
συναλλαγµατικές µεταβολές κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 και την 31 ∆εκεµβρίου 2006. 
Ο πίνακας περιλαµβάνει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της εταιρίας ανά νόµισµα.  Η 
Οικονοµική ∆ιεύθυνση παρακολουθεί την έκθεση στον συναλλαγµατικό κίνδυνο και προωθεί τις 
κατάλληλες ενέργειες. 
 
 

Ποσά σε χιλ. € 

     
Ταµείο και διαθέσιµα  - - - 0,78 0,78 
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 0,05 - 5,60 2.356,54 2.362,19 
Απαιτήσεις κατά πελατών 2,45 470,06 - 496.330,29 496.802,80 
Ενσώµατα πάγια στοιχεία - - - 136,25 136,25 
Άυλα πάγια στοιχεία  - - - 13,86 13,86 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις - - - 70,62 70,62 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού - 9,81 0,15 1.305,29 1.315,25 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα - 423,98 - 105.759,42 106.183,40 
Υποχρεώσεις προς πελάτες - - - 1.416,33 1.416,33 
Οµολογίες εκδόσεώς µας  - - - 318.415,22 318.415,22 
Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και 
λοιπούς φόρους - - - 2.615,67 2.615,67 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις - - - 1.800,90 1.800,90 
Υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά την 
συνταξιοδότηση  - - - 242.38 242,38 
Λοιπές υποχρεώσεις 23,60 - 5,23 1.829,03 1.857,86 

      

Ποσά σε χιλ. € 

Σύνολο Ενεργητικού 3,36 107,40 0,17 481.316,65 481.427,58 
Σύνολο Υποχρεώσεων 19,82 15,81 3,55 421.040,47 421.079,65 
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40.3 Επιτοκιακός κίνδυνος 
 

Στα πλαίσια της ανάλυσης των στοιχείων Ενεργητικού – Παθητικού διενεργείται Ανάλυση Ληκτοτήτων (Gap 
Analysis). Τα στοιχεία Ενεργητικού – Παθητικού ταξινοµούνται σε χρονικές περιόδους (gaps) ανάλογα µε το πότε 
επαναπροσδιορίζεται το επιτόκιό τους σε σχέση µε την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, για τα 
στοιχεία κυµαινοµένου επιτοκίου, ή µε το πότε λήγουν, για τα στοιχεία σταθερού επιτοκίου.  
Ανάλυση ληκτότητας των στοιχείων Ενεργητικού – Παθητικού παρουσιάζεται κατωτέρω: 
 
 

Ποσά σε χιλ. € 

Ταµείο και διαθέσιµα  - - - - - - 0,78 0,78 
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών 
ιδρυµάτων - - - - - - 2.362,19 2.362,19 
Απαιτήσεις κατά πελατών 300.724,28 154.301,98 - - - - 41.776,54 496.802,80 
Ενσώµατα πάγια στοιχεία  - - - - - - 136,25 136,25 
Άυλα πάγια στοιχεία  - - - - - - 13,86 13,86 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις - - - - - - 70,62 70,62 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού - - - - - - 1.315,25 1.315,25 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά 
ιδρύµατα 104.724,02 423,88 - - - - 1.035,50 106.183,40 
Υποχρεώσεις προς πελάτες - - - - - - 1.416,33 1.416,33 
Οµολογίες εκδόσεώς µας  315.000,00 - - - - - 3.415,22 318.415,22 
Υποχρεώσεις για τρέχοντα 
φόρο εισοδήµατος και λοιπούς 
φόρους - - - - - - 2.615,67 2.615,67 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις - - - - - - 1.800,90 1.800,90 
Υποχρεώσεις προς το 
προσωπικό κατά την 
συνταξιοδότηση  - - - - - - 242,38 242,38 
Λοιπές υποχρεώσεις - - - - - - 1.857,86 1.857,86 

Μετοχικό Κεφάλαιο - - - - - - 27.000,00 27.000,00 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο - - - - - - 64,75 64,75 
Τακτικό αποθεµατικό  - - - - - - 2.088,59 2.088,59 
Αποτελέσµατα εις νέον - - - - - - 39.016,65 39.016,65 
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Ποσά σε χιλ. € 

Ταµείο και διαθέσιµα  - - - - - - 0,37 0,37 
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών 
ιδρυµάτων - - - - - - 603,76 603,76 
Απαιτήσεις κατά πελατών 150.903,85 239.610,61 5.344,21 - - - 82.941,52 478.800,19 
Ενσώµατα πάγια στοιχεία  - - - - - - 138,26 138,26 
Άυλα πάγια στοιχεία  - - - - - - 18,04 18,04 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις - - - - - - 70,60 70,60 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού - - - - - - 1.796,36 1.796,36 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά 
ιδρύµατα 125.603,75 - - - - - 2.004,90 127.608,65 
Υποχρεώσεις προς πελάτες - - - - - - 1.299,39 1.299,39 
Οµολογίες εκδόσεώς µας  285.000,00 - - - - - 1.983,19 286.983,19 
Υποχρεώσεις για τρέχοντα 
φόρο εισοδήµατος και λοιπούς 
φόρους - - - - - - 2.235,40 2.235,40 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις - - - - - - 1.178,36 1.178,36 
Υποχρεώσεις προς το 
προσωπικό κατά την 
συνταξιοδότηση  - - - - - - 231,99 231,99 
Λοιπές υποχρεώσεις - - - - - - 1.542,67 1.542,67 

Μετοχικό Κεφάλαιο - - - - - - 20.250,00 20.250,00 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο - - - - - - 64,75 64,75 
Τακτικό αποθεµατικό  - - - - - - 1.784,52 1.784,52 
Αποτελέσµατα εις νέον - - - - - - 38.248,66 38.248,66 
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40.4 Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ικανότητα της εταιρίας να διατηρεί επαρκή 
ρευστότητα για την εκπλήρωση των συναλλακτικών της υποχρεώσεων. Για τον σκοπό αυτό πραγµατοποιείται 
Ανάλυση Ληκτοτήτων Ρευστότητας (Liquidity Gap Analysis).  
 
Υπολογίζονται οι χρηµατοροές που προκύπτουν από όλα τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού και 
ταξινοµούνται σε χρονικές περιόδους, ανάλογα µε το πότε πραγµατοποιούνται. Στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζεται η ανάλυση ληκτοτήτων ρευστότητας. 
 

Ποσά σε χιλ. € 

      
Ταµείο και διαθέσιµα  0,78 - - - - 0,78 
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών 
ιδρυµάτων 2.362,19 - - - - 2.362,19 
Απαιτήσεις κατά πελατών 67.852,62 53.979,81 242.633,96 71.485,23 60.851,18 496.802,80 
Ενσώµατα πάγια στοιχεία  - - - - 136,25 136,25 
Άυλα πάγια στοιχεία  - - - - 13,86 13,86 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις - - - - 70,62 70,62 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 19,30 42,54 1.163,03 - 90,38 1.315,25 

       

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά 
ιδρύµατα 70.214,81 35.710,15 258,44 - - 106.183,40 
Υποχρεώσεις προς πελάτες 1.416,33 - - - - 1.416,33 
Οµολογίες εκδόσεώς µας  3.540,22 - - 254.955,00 59.920,00 318.415,22 
Υποχρεώσεις για τρέχοντα 
φόρο εισοδήµατος και 
λοιπούς φόρους 471,13 - 536,13 1.608,41 - 2.615,67 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις - - - - 1.800,90 1.800,90 
Υποχρεώσεις προς το 
προσωπικό κατά την 
συνταξιοδότηση  - - - - 242,38 242,38 
Λοιπές υποχρεώσεις 1.754,21 103,65 - - - 1.857,86 

Μετοχικό Κεφάλαιο - - - - 27.000,00 27.000,00 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο - - - - 64,75 64,75 
Τακτικό αποθεµατικό  - - - - 2.088,59 2.088,59 
Αποτελέσµατα εις νέον - - - - 39.016,65 39.016,65 
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Ποσά σε χιλ. € 

      
Ταµείο και διαθέσιµα  0,37 - - - - 0,37 
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών 
ιδρυµάτων 603,76 - - - - 603,76 
Απαιτήσεις κατά πελατών 107.807,39 116.049,90 188.656,78 60.803,14 5.482,98 478.800,19 
Ενσώµατα πάγια στοιχεία  - - - - 138,26 138,26 
Άυλα πάγια στοιχεία  - - - - 18,04 18,04 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις - - - - 70,60 70,60 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 70,66 15,44 1.605,81 13,93 90,52 1.796,36 

       

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά 
ιδρύµατα 127.608,65 - - - - 127.608,65 
Υποχρεώσεις προς πελάτες 1.299,39 - - - - 1.299,39 
Οµολογίες εκδόσεώς µας  2.188,19 - - 60,00 284.735,00 286.983,19 
Υποχρεώσεις για τρέχοντα 
φόρο εισοδήµατος και 
λοιπούς φόρους 348,97 68,71 1.817,72 - - 2.235,40 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις - - - - 1.178,36 1.178,36 
Υποχρεώσεις προς το 
προσωπικό κατά την 
συνταξιοδότηση  - - - - 231,99 231,99 
Λοιπές υποχρεώσεις 1.340,03 35,64 167,00 - - 1.542,67 

Μετοχικό Κεφάλαιο - - - - 20.250,00 20.250,00 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο - - - - 64,75 64,75 
Τακτικό αποθεµατικό  - - - - 1.784,52 1.784,52 
Αποτελέσµατα εις νέον - - - - 38.248,66 38.248,66 

Οι  οµολογίες εκδόσεώς µας, παρουσιάζονται στους ανωτέρω πίνακες βάσει των συµβατικών 
υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ αυτές. Ωστόσο υπάρχει το δικαίωµα άµεσης (µερικής ή 
ολικής) αποπληρωµής, σε οποιαδήποτε στιγµή, κατά την διάρκεια τους, καταβάλλοντας το 
σύνολο του κεφαλαίου και τους αντίστοιχους δεδουλευµένους τόκους. 

  
41.  Κεφαλαιακή επάρκεια 
 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της εταιρίας µε τους 
κινδύνους (σταθµισµένο ενεργητικό) που αναλαµβάνει η εταιρία. 
Τα εποπτικά κεφάλαια περιλαµβάνουν τα κύρια βασικά κεφάλαια (µετοχικό κεφάλαιο, 
αποθεµατικά), µειούµενα  µε το πόσο της απαιτούµενης πρόβλεψης επισφάλειας                
(Π.∆ 2442/29.1.1999) και των αναπόσβεστων άυλων παγίων στοιχείων. 
Το σταθµισµένο ενεργητικό περιλαµβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς και  τον κίνδυνο 
αγοράς που περικλείουν τα στοιχεία του ενεργητικού. 
Ο διαµορφωθείς δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρίσκεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα 
ελάχιστα που απαιτεί Πράξη του ∆ιοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος (10%) και δίδει τη 
δυνατότητα στην εταιρία να αναπτύξει τις δραστηριότητές της σε όλους τους τοµείς τα 
επόµενα έτη. 
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Σταθµισµένα στοιχεία Ενεργητικού και Λογαριασµών 
Τάξεως. 505.615.014,70 435.415.166,36 
Εποπτικά ίδια κεφάλαια 65.168.733,70 58.345.099,15 

 
42.   Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών 
 

Η εταιρία ανήκει στον όµιλο της ALPHA BANK και συνεργάζεται στα πλαίσια της συνήθους 
δραστηριότητας της µε την ALPHA BANK και τις λοιπές εταιρίες του οµίλου. 
Οι όροι συνεργασίας δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τους συνήθεις εφαρµοζόµενους όρους στα 
πλαίσια της εκτέλεσης των εργασιών της εταιρίας προς µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις και 
εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα. 
 
Α. Τα υπόλοιπα των συναλλαγών της εταιρίας και τα σχετικά µε τις συναλλαγές αυτές 

αποτελέσµατα µε διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοικήσεως και των πλησιεστέρων 
συγγενικών τους προσώπων, έχουν ως εξής: 

 
 

   
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
∆ιοικήσεως 176.427,62 157.195,38 

 
Β. Τα υπόλοιπα των συναλλαγών της εταιρίας, µε την ALPHA BANK και τις λοιπές εταιρίες του 

οµίλου, και τα σχετικά µε τις συναλλαγές αυτές αποτελέσµατα, έχουν ως εξής: 
 

   
    
Α) Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων   

1. ALPHA BANK Α.Ε.  2.351.786,83 260.038,91 
 
   

   
    
Α) Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα   

1. ALPHA BANK Α.Ε. 105.947.417,34 127.576.114,15 
Β) Οµολογίες εκδόσεώς µας   

1. ALPHA BANK Α.Ε. 318.415.224,00 286.983.188,00 
Γ) Λοιπές υποχρεώσεις   

1. ALPHA BANK Α.Ε. 864.969,83 661.073,69 
      2. ΩΚΕΑΝΟΣ ΑΤΟΕΕ 5.137,50 - 
 
    

   
    
Α) Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα  

1. ALPHA BANK Α.Ε. 454.314,87 738.424,70 
Β) Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα   

1. ALPHA BANK Α.Ε. 15.956.460,57 10.683.818,64 
Γ) Προµήθειες έξοδα   

1. ALPHA BANK Α.Ε. 2.346.565,16 2.014.000,00 
∆) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού   
       1. ALPHA BANK Α.Ε. 76.111,04 67.468,57 
Ε) Γενικά διοικητικά έξοδα   

1. ALPHA BANK Α.Ε.  68.624,84 72.508,37 
2. ΩΚΕΑΝΟΣ ΑΤΟΕΕ 61.259,43 59.607,88 
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Α) Εγγυητικές επιστολές   

1. ALPHA BANK Α.Ε.  3.537.266,07 537.266,07 
 
   

 
 
43.  Γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων 
 

∆εν υφίστανται σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας συντάξεως των 
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας.  

 
 
 
 
        

Αθήναι, 18 Φεβρουαρίου 2008 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   

ΤΟΥ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

  
 
 
 
 

    

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΡΩΝΗΣ 
Α∆Τ  ΑΒ 003911 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΤΣΩΡΗΣ 
Α∆Τ AB 516312 

 ΜΑΡΙΑ Μ. ΡΑΪΚΟΥ 
A∆Τ  ΑΕ 591426 

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΧΡΟΝΗΣ 
Α∆Τ ΑΖ 007940 

 
 
 

Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις (σελίδες 3 έως 31), είναι αυτές που αναφέρονται 
στην Έκθεση  Ελέγχου µας,  µε ηµεροµηνία 19.02.2008. 
 
 

Αθήναι, 19 Φεβρουαρίου 2008 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
 

∆ηµήτριος Ε. ∆εδούλης,  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 10451 

Σ.Ο.Λ. Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών 



   

  
             ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  Α .Ε . 

ΕΚΘΕΣΗ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ  ΤΟΥ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΗΣ  ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  Α.Ε . ΠΡΟΣ  

 ΤΗΝ  ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΩΝ  ΜΕΤΟΧΩΝ  ΤΗΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ  2007 

 (Από 1η Ιανουαρίου  έως  την 31η ∆εκεµβρίου  2007) 

 

Αθήναι, 18 Φεβρουαρίου 2008



  

 
Κύριοι µέτοχοι,  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/20, που αναφέρεται στην Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου των εταιριών που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π), υποβάλλουµε 
συνηµµένως στη Γενική Συνέλευσή, τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 
2007 µε τις παρατηρήσεις µας πάνω σ’ αυτές και παρακαλούµε να τις εγκρίνετε. 
 
Αναλυτικές πληροφορίες για τις ακολουθούµενες βασικές Λογιστικές Αρχές, αναφέρονται στις 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2007. 

 
1. Οικονοµική θέση και εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας: 

Η αγορά του Factoring το 2007, χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισµό και χαµηλά 
περιθώρια, ως  συνδυαστικό αποτέλεσµα του αυξηµένου ενδιαφέροντος εκ µέρους των 
Ελληνικών Επιχειρήσεων, αλλά και της εντονότερης προώθησης του προϊόντος εκ µέρους των 
Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων. 
 
Η αυξηµένη ζήτηση εκ µέρους των Ελληνικών Επιχειρήσεων προήλθε από την ανάγκη 
εξυγίανσης του εµπορικού τους κυκλώµατος σε δύσκολες συνθήκες αγοράς (υψηλότερων 
επισφαλειών) και τις διαφοροποιηµένες απαιτήσεις ως προς το Ελεγκτικό Πεδίο (υιοθέτηση 
∆.Π.Χ.Π.) όπου ένα χρηµατοοικονοµικό εργαλείο όπως το Factoring, το οποίο αποτελεί 
«πακέτο υπηρεσιών», µπορεί πλήρως να ανταποκριθεί.  
 
Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως το ανωτέρω, η πορεία της Εταιρίας κρίνεται 
ιδιαίτερα ικανοποιητική, λαµβάνοντας υπόψη την επίτευξη σηµαντικής αύξησης στον κύκλο 
εργασιών, καθώς και του µεριδίου αγοράς µε ορθολογική παράλληλα διαχείριση του 
πιστωτικού κινδύνου που επέτρεψε την διατήρηση του ποσοστού των αποµειωµένων 
απαιτήσεων κατά πελατών, σε 0,64%, επί των συνολικών προεξοφλήσεων. 
 
Η έκθεση της εταιρίας στον κίνδυνο µεταβολής τιµών (επιτοκιακός κίνδυνος), στον πιστωτικό 
κίνδυνο και στον κίνδυνο ρευστότητας και ταµειακών ροών παρακολουθείται από τα αρµόδια  
όργανα και προωθούνται οι κατάλληλες ενέργειες. 
 
Η Εταιρία κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά, µε µερίδιο 38%, σηµειώνοντας αύξηση       
κατά 3,4%, συγκριτικά µε την προηγούµενη χρήση.  
 
Ο κύκλος εργασιών της κλειόµενης χρήσεως ανήλθε σε €2.450.932.976, έναντι 
€1.723.671.640 της προηγουµένης χρήσεως, παρουσιάζοντας αύξηση 42,2%. 
 
Αύξηση κατά €17.593.809,17, παρουσίασαν και οι προεξοφλήσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 
€500.017.530,08 την 31.12.2007, έναντι €482.423.720,91 την 31.12.2006,  σηµειώνοντας 
αύξηση κατά 3,6%. 
 
Η κερδοφόρα πορεία της Εταιρίας συνεχίστηκε και το 2007 µε τα κέρδη προ φόρων να 
ανέρχονται σε €10.850.954,99 για το 2007, έναντι €8.435.361,13 του 2006, παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 28,6%. 
 
Οι κύριες εξελίξεις οι οποίες χαρακτήρισαν την πορεία της Εταιρίας το 2007 είναι οι κάτωθι: 
 
α. ∆ηµιουργία νέων σύνθετων προϊόντων Factoring µε ανάληψη πιστωτικού κινδύνου 

των διαχειριζόµενων εµπορικών απαιτήσεων.  Τα νέα προϊόντα διαχείρισης / 
χρηµατοδότησης του ενεργητικού των επιχειρήσεων επέτρεψαν την είσοδο της 
Εταιρίας σε νέους κλάδους. 
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β. Ενίσχυση της εταιρικής εικόνας µέσα από ολοκληρωµένη στρατηγική επικοινωνίας, 

όπως διαφηµιστικές καµπάνιες, χορηγίες συνεδρίων, έκδοση διαφηµιστικών 
φυλλαδίων. 

 
γ. Ανάπτυξη των εργασιών στις υπηρεσίες ∆ιεθνούς Factoring και ενίσχυση της εικόνας 

της Εταιρίας ως µέλος στο ∆ιεθνή Οργανισµό Factors Chain International. 
 
δ. Ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπει το άρθρο 19 §1 ν.3601/20, για 

απ’ευθείας δραστηριοποίηση (χωρίς εγκατάσταση) σε Βουλγαρία και Ρουµανία. 
 

2. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρίας: 

To φαινόµενο των µακρών περιόδων πίστωσης στην Ελληνική αγορά, καθώς και οι 
πολύπλευρες λειτουργίες και πλεονεκτήµατα του θεσµού του Factoring καθιστούν το προϊόν 
όλο και περισσότερο ελκυστικό ως χρηµατοοικονοµικό εργαλείο, για τις επιχειρήσεις. 
 
Ως αποτέλεσµα παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον τόσο των Ελληνικών Τραπεζών όσο και 
Ξένων Πιστωτικών Ιδρυµάτων µε παρουσία στην Ελλάδα για παροχή υπηρεσιών Factoring, µε  
αποτέλεσµα τον έντονο  ανταγωνισµό ο οποίος επηρεάζει τα περιθώρια κερδοφορίας. 
 
Όπως προκύπτει από τη µέχρι τώρα πορεία των εργασιών της Eταιρίας, η τρέχουσα χρήση θα 
είναι εξίσου κερδοφόρα και ο κύκλος εργασιών αναµένετε να παρουσιάσει αύξηση σε σχέση 
µε την προηγούµενη χρήση.  
 
Τα σχέδια και οι προοπτικές της Εταιρίας για την τρέχουσα χρήση, συνοψίζονται ως εξής : 
 

1. ∆ιείσδυση σε νέους κλάδους και δραστηριοποίηση στις υπηρεσίες Factoring χωρίς 
Αναγωγή και Forfaiting µε επιλεκτική ανάληψη κινδύνων ή και αντασφάλιση. 

 
2. Περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών ∆ιεθνούς Factoring, µέσω ενδυνάµωσης 

σχέσεων µε το δίκτυο της Factors Chain International. 
 

3. Επέκταση των δραστηριοτήτων σε Κύπρο και Βαλκάνια, µέσω της αξιοποίησης της 
παρουσίας της µητρικής τράπεζας στις χώρες αυτές. 

   
4. Σταθεροποίηση των υφισταµένων λειτουργικών εξόδων εκµεταλλευόµενοι την ύπαρξη 

οικονοµιών κλίµακας και εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον τοµέα διαχείρισης και 
αποστολής δεδοµένων. 

 
5. Ανάπτυξη λογισµικού για τις εργασίες Forfaiting και αναβάθµιση του υπάρχοντος 

συστήµατος το οποίο υποστηρίζει τις εργασίες Factoring µε στόχο την υψηλή παροχή 
υπηρεσιών, αλλά  και βελτίωση παρακολούθησης των αναλαµβανόµενων κινδύνων.  

 
Η δυναµική ανάπτυξη της Εταιρίας και η διατήρηση της ηγετικής της  θέσης στην αγορά, 
οφείλονται στην υψηλή τεχνογνωσία του εξειδικευµένου προσωπικού της, την υποστήριξη της 
µητρικής Τράπεζας και την άριστη συνεργασία µε το εκτεταµένο δίκτυό της, αλλά κυρίως 
στην δέσµευση της Εταιρίας απέναντι σους πελάτες της να δηµιουργεί αξία γι αυτούς, 
παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες στηρίζουν την αναπτυξιακή τους πορεία.  
 

3. Κατεχόµενα από την εταιρεία χρεόγραφα: 

∆εν υπάρχουν. 
 

4. ∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα: 

∆εν υπάρχει. 
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5. Ακίνητα της εταιρίας: 

∆εν υπάρχουν. 
 

6. Σηµαντικές ζηµιές της εταιρείας: 

∆εν υπάρχουν ζηµιές της κλειόµενης ή προηγουµένων χρήσεων ούτε προβλέπονται ζηµιές για 
την τρέχουσα χρήση. 
 

7. Άλλα σηµαντικά γεγονότα: 

Από τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως 2007 µέχρι την ηµέρα συντάξεως της παρούσας 
εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η 
όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει οµαλά. 
 
 

Αθήναι,18 Φεβρουαρίου 2008 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
 

Γεώργιος Κ. Αρώνης 
 
 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες, 
είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση ελέγχου µας, µε ηµεροµηνία 19.02.2008. 
 
 

Αθήναι, 19 Φεβρουαρίου 2008 

 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 
 

∆ηµήτριος Ε. ∆εδούλης,  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 10451 

Σ.Ο.Λ. Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών 
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