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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΟΡΕΝ 24 Α.Ε. 

 
Προς την 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
Για τα πεπραγµένα της χρήσεως 2005 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας, σας παρουσιάζουµε την δραστηριότητα της κατά το 

έτος 2005. Κατά την πέµπτη εταιρική µας χρήση, πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους €4.034.676 έναντι 

€2.683.150 της παρελθούσας χρήσεως. 20 νέα καταστήµατα Open24 τέθηκαν σε λειτουργία κατά το 2005, 

ανεβάζοντας το συνολικό αριθµό των καταστηµάτων στο τέλος του έτους σε 80. Ως συνέχεια της ∆ικαιόχρησης 

(Franchising) που ξεκίνησε το 2004, 21 επιπλέον καταστήµατα Open24 δόθηκαν σε ∆ικαιοδόχους ανεβάζοντας 

το συνολικό αριθµό των καταστηµάτων Open24 σε ∆ικαιοδόχους στο τέλος του 2005 σε 33. 

 
Τα κυριότερα σηµεία των αποτελεσµάτων της περασµένης χρήσεως είναι τα εξής : 
 
1. O κύκλος εργασιών της Εταιρείας έφτασε τα €35.091.729 έναντι €33.437.837, παρουσιάζοντας αύξηση 

5%. 

2. Τα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ήταν κέρδη ύψους 

€3.492.789. 

∆ιάθεση Καθαρών Κερδών 

Τα καθαρά κέρδη προς διάθεση βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ανέρχονται στα €4.346.510,21 και 

προτείνεται να διατεθούν ως ακολούθως: 

 
1. Για διανοµή κερδών στο προσωπικό         €314.800,00 

2. Τακτικό Αποθεµατικό            €124.138,72 

3. Για υπόλοιπο κερδών εις νέο                €3.907.571,49 

Προοπτικές για το 2006 

Το 2006, η Εταιρεία αναµένεται να παραµείνει σε κερδοφορία έχοντας εδραιώσει ένα πολύ καλό δίκτυο 

πωλήσεων και έχοντας κάνει ήδη γνωστό το όνοµα της στο ευρύ κοινό. Θα επιδιωχθεί περαιτέρω ανάπτυξη του 

δικτύου καταστηµάτων Open24 µέσω του συστήµατος της ∆ικαιόχρησης (Franchising). Τον Μάρτιο, η 

Εταιρεία απέκτησε καταβάλλοντας 60.000 ευρώ το µετοχικό κεφάλαιο της Best Direct AE κατά 100%. 
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Στην συνέχεια σας παραθέτουµε τον Ισολογισµό της παρούσας χρήσης, την κατάσταση αποτελεσµάτων, την 

κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, την κατάσταση ταµειακών ροών καθώς και τον έλεγχο των ορκωτών 

ελεγκτών µας. 

 
Καλλιθέα, 5 Μαΐου 2006 

 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.        
 
 
   
 
 
Όθων Κολλυριώτης 
 Α∆Τ  Σ-002874 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 
Προς τους Μετόχους της «Open 24 ΑΕ Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών ∆ιαφήµισης, Μάρκετινγκ, 
Προώθησης Πωλήσεων και Ασφαλιστικών Συµβούλων» 
 
 
Ελέγξαµε τo συνηµµένο Ισολογισµό της Open 24 ΑΕ Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών ∆ιαφήµισης, 
Μάρκετινγκ, Προώθησης Πωλήσεων και Ασφαλιστικών Συµβούλων (η «Εταιρεία») της 31ης ∆εκεµβρίου 2005 
και τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, ταµειακών ροών και µεταβολών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, 
για την εταιρική χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών 
καταστάσεων που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 29, βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας.  Η δική µας ευθύνη 
περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων  µε βάση το 
διενεργηθέντα έλεγχο. 
 
Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα 
∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου 
κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 
ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, 
αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις.   Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, 
των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και γενικότερα της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές 
καταστάσεις καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που 
παρατίθεται στις σελίδες 4 έως 5, µε τις οικονοµικές καταστάσεις.  Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε 
παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 
πλευρά την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών 
της καθώς και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 
     
 

 
Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 

  Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς 
Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία                ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΙΡΗΣ  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές      ΑΜ ΣΟΕΛ 12111 
Λ. Κηφισίας 268                                                     
15232  Χαλάνδρι 
ΑΜ ΣΟΕΛ  113                 
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Ισολογισµός     
 Σηµ.: 31/12/2005  31/12/2004 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ενσώµατα πάγια στοιχεία 13 6.037.193  5.628.952 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 14 497.876  528.734 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 15 490.639  569.762 
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 12 89.852  80.524 
  7.115.561  6.807.971 
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 16 6.447.867  7.227.946 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 17 437.034  1.010.912 
  6.884.901  8.238.858 
     
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  14.000.463  15.046.829 
     
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Μετοχικό Κεφάλαιο 21 2.988.600  2.988.600 
Αποθεµατικά 22 348.707  56.845 
Κέρδη εις νέον  4.346.510  5.566.968 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  7.683.818  8.612.414 
     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 18 309.835  251.638 
  309.835  251.638 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19 4.881.237  6.182.778 
∆άνεια 20 1.125.573  - 
  6.006.810  6.182.778 
     
Σύνολο Υποχρεώσεων  6.316.645  6.434.416 
       
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  14.000.463  15.046.829 

 
 
 
  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ.           Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ            Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ                              Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
              ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 
 
ΟΘΩΝ Ν. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ         ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΧΑΒΟΥΤΗΣ       ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ Η. ΡΟΓΚΑΚΟΣ       ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α. ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ 
      Α.∆.Τ. Σ – 002874           Α.∆.Τ. Μ – 196669             Α.∆.Τ. ΑΒ –  065218                      Α.∆.Τ. Μ - 157734 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων     
 Σηµ.: 1/1-31/12/2005  1/1-31/12/2004 
     
Πωλήσεις  35.091.729  33.437.837 
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 6 1.541.906  860.678 
Κέρδη από πώληση παγίων  698.086  549.750 

Προµήθειες πωλήσεων 7 (11.007.687)  (5.124.123) 

Σύνολο   26.324.035  29.724.142 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 8 (12.487.505)  (11.901.405) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 9 (10.238.521)  (9.191.548) 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (καθαρά) 10 (105.220)  (100.076) 

Κέρδη προ φόρων  3.492.789  8.531.112 

Φόροι 11 (1.361.385)  (3.440.348) 
Κέρδη περιόδου  2.131.404  5.090.763 

 
 
 
 
 
 
  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ.           Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ            Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ                              Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
              ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 
 
ΟΘΩΝ Ν. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ         ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΧΑΒΟΥΤΗΣ       ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ Η. ΡΟΓΚΑΚΟΣ       ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α. ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ 
      Α.∆.Τ. Σ – 002874           Α.∆.Τ. Μ – 196669             Α.∆.Τ. ΑΒ –  065218                      Α.∆.Τ. Μ - 157734 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων     

 Σηµ.:
Μετοχικό 
Κεφάλαιο Αποθεµατικά Κέρδη εις 

νέον Σύνολο 

      

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2004  2.988.600 34.108 498.942 3.521.650 

Μεταφορά σε αποθεµατικά 22  22.737 (22.737) 0 

Κέρδη περιόδου    5.090.763 5.090.763 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2004  2.988.600 56.845 5.566.968 8.612.414 

      

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2005  2.988.600 56.845 5.566.968 8.612.414 

Μεταφορά σε αποθεµατικά 22  291.862 (291.862) 0 

Μέρισµα χρήσεως 2004 23   (3.060.000) (3.060.000) 

Κέρδη περιόδου    2.131.404 2.131.404 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2005  2.988.600 348.707 4.346.510 7.683.818 

 
 
 
 
  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ.           Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ            Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ                              Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
              ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 
 
ΟΘΩΝ Ν. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ         ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΧΑΒΟΥΤΗΣ       ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ Η. ΡΟΓΚΑΚΟΣ       ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α. ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ 
      Α.∆.Τ. Σ – 002874           Α.∆.Τ. Μ – 196669             Α.∆.Τ. ΑΒ –  065218                      Α.∆.Τ. Μ - 157734 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Open24 A.E. 
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2005 
Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 
 
 
Κατάσταση ταµειακών ροών     
 Σηµ.: 1/1-31/12/2005  1/1-31/12/2004 
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων  3.492.789  8.531.112 
Πλέον/µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις  1.831.206  1.417.200 
Προβλέψεις  58.197  93.112 
Κέρδη από πώληση παγίων  (698.086)  (549.750) 
     
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου      
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:     
Μείωση/(αύξηση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων  780.078  (1.880.633) 
Μείωση λοιπών στοιχείων ενεργητικού  79.122  15.944 
Μείωση/(αύξηση) προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων  (1.301.540)  3.213.651 
Φόρος εισοδήµατος  (1.370.713)  (3.458.276) 
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  2.871.053  7.382.360 
     
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων  (3.808.621)  (2.421.525) 
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων  (226.055)  (261.625) 
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων  2.524.172  1.488.957 
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (1.510.503)  (1.194.194) 
     
Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονικές δραστηριότητες     
Mερίσµατα πληρωθέντα  (3.060.000)   
∆άνεια   1.125.573   
Αποπληρωµή δανείων    (5.202.574) 
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοοικονικές δραστηριότητες  (1.934.427)  (5.202.574) 
     
Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα     
της περιόδου  (573.878)  985.593 
     
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  1.010.912  25.319 
     
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  περιόδου 17 437.034  1.010.912 
 
 
 
  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ.           Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ            Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ                              Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
              ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 
 
ΟΘΩΝ Ν. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ         ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΧΑΒΟΥΤΗΣ       ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ Η. ΡΟΓΚΑΚΟΣ       ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α. ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ 
      Α.∆.Τ. Σ – 002874           Α.∆.Τ. Μ – 196669             Α.∆.Τ. ΑΒ –  065218                      Α.∆.Τ. Μ - 157734 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Open24 A.E. 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 
 
 
1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η Open24 Α.Ε. δραστηριοποιείται στην προώθηση πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασµό 
τρίτων, στην απευθείας διαφήµιση, στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και στην παροχή υπηρεσιών 
ασφαλιστικού συµβούλου. Η Εταιρεία έχει συσταθεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, µε βασικό µέτοχο 
την EFG Business Services (99.99%).   
 
Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι η οδός Λ. Συγγρού 188, Καλλιθέα, Ελλάδα.  Η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.open24.gr 
 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 5 
Μαΐου 2006 και τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας. 
 
 
2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, για την χρήση που λήγει την 31 ∆εκεµβρίου 2005, έχουν συνταχθεί 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), όπως 
αυτές έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως την 31 ∆εκεµβρίου 2005, 
συµπεριλαµβανοµένων και των ερµηνειών της Επιτροπής Ερµηνειών ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις, για την χρήση που λήγει την 31 ∆εκεµβρίου 2005, αποτελούν τις πρώτες ∆ΠΧΠ 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Σε περίπτωση που εκδοθούν επιπλέον πρότυπα και ερµηνείες µε εφαρµογή σε οικονοµικές χρήσεις που 
αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου 2005 ή υπάρχει επιλογή να εφαρµοσθούν σε οικονοµικές χρήσεις που αρχίζουν από 
1Ιανουαρίου 2005, οι ετήσιες οικονοµικές που θα συνταχθούν σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ µπορεί να συνταχθούν µε 
διαφορετικές λογιστικές πολιτικές από αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών 
πληροφοριών που περιλαµβάνονται σε αυτήν την Έκθεση. Επιπλέον, τα ∆ΠΧΠ εφαρµόζονται για πρώτη φορά 
στην Ευρωπαϊκή ένωση και άλλες χώρες και συµπεριλαµβάνουν αρκετά νέα και αναθεωρηµένα πρότυπα. 
Συνεπώς, η πρακτική εφαρµογή των προτύπων µπορεί να µεταβληθεί. 
 
Έως την 31 ∆εκεµβρίου 2004, οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονταν σύµφωνα µε τις 
Ελληνικές Λογιστικές Αρχές. Λόγω, όµως, της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που 
λήγει την 31 ∆εκεµβρίου 2005 µε βάση τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1 “Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ” και άλλων 
προτύπων, τα οικονοµικά στοιχεία του 2004 παρουσιάζονται αναπροσαρµοσµένα βάσει των τροποποιήσεων 
αυτών. 
 
Συµφωνίες και περιγραφή της επίδρασης της µετάβασης από ΕΓΠΛΑ σε ∆ΠΧΠ  στον ισολογισµό και 
αποτελέσµατα της Εταιρείας παρέχονται στη σηµείωση 5.2. 
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Open24 A.E. 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 
 
2.2 Συναλλαγµατικές µετατροπές 
 
α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 
 
Στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιµώνται στο νόµισµα του 
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (το «λειτουργικό νόµισµα»). 
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα 
παρουσίασης της Εταιρείας.    
 
β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση τις ισοτιµίες συναλλάγµατος 
που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της εκάστοτε συναλλαγής. Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές που 
προκύπτουν από την τακτοποίηση των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα και από την µετατροπή των νοµισµατικών 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόµισµα µε βάσει την τιµή συναλλάγµατος στο τέλος της 
χρήσης, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 
2.3 Αναγνώριση εσόδων 
 
α) Παροχή υπηρεσιών 
 
Οι αµοιβές και προµήθειες της Εταιρείας αναγνωρίζονται µέσα στη χρήση που παρέχονται οι υπηρεσίες, σε 
δεδουλευµένη βάση. 
 
β) Έσοδα από τόκους 
 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως σε δεδουλευµένη βάση, 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
2.4 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 
 
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως µετά την αφαίρεση των συσσωρευµένων 
αποσβέσεων. Τα πάγια αξιολογούνται περιοδικά για αποµείωση και οποιαδήποτε ζηµία αποµείωσης 
αναγνωρίζεται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων.  
 
Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των παγίων. 
Μεταγενέστερες δαπάνες αντιµετωπίζονται είτε ως αύξηση της λογιστικής αξίας των παγίων ή ως ξεχωριστά 
πάγια µόνον εάν είναι πιθανόν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους 
µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα 
όταν πραγµατοποιούνται.  
 
Η σταθερή µέθοδος απόσβεσης, σύµφωνα µε την εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής των παγίων, 
εφαρµόζεται για όλες τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις µέχρι να προκύψει η υπολειµµατική αξίας τους. Η 
εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής των παγίων έχει ως ακολούθως:  
 
- Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων σύµφωνα µε τη διάρκεια µίσθωσης ή της προβλεπόµενης   

                       ωφέλιµης ζωής εάν µικρότερη 
- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές             4 – 5 έτη 
- Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός             6 – 7 έτη 
- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός             6 – 7 έτη 
 
Κατά την πώληση ενσώµατων παγίων (καταστήµατα Open24 µέσω της µεθόδου δικαιόχρησης), οι διαφορές 
που προκύπτουν µεταξύ του εσόδου και της αναπόσβεστης αξίας που εµφανίζεται στα βιβλία κατά την 
ηµεροµηνία πώλησης καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. 
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Open24 A.E. 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 
 
2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Οι δαπάνες που σχετίζονται µε προϊόντα λογισµικού και για τα οποία η Εταιρεία έχει τον έλεγχο και αναµένει 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη για περισσότερες από µία χρήση απεικονίζεται στην γραµµή άυλα πάγια. Τα 
συγκεκριµένα  πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις, οι οποίες 
διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου η οποία υπολογίζεται 
στα 4-5 έτη. 
 
2.6 Μισθώσεις  
 
α) Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι ο µισθωτής 
 
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις: 
Η Εταιρεία δεν συνάπτει τέτοιες µισθώσεις 
 
Λειτουργικές Μισθώσεις: 
Μισθώσεις όπου οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας ουσιωδώς αναλαµβάνονται από τον εκµισθωτή 
χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις  
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια µίσθωσης. 
 
β) Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι ο εκµισθωτής 
 
Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις: 
Η Εταιρεία δεν συνάπτει τέτοιες µισθώσεις 
 
Λειτουργικές Μισθώσεις: 
Το έσοδο από ενοίκια αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της περιόδου 
µίσθωσης. 
 
2.7 Αναβαλλόµενη φορολογία 
 
Αναβαλλόµενος φόρος ορίζεται ο φόρος ο οποίος αναµένεται να είναι πληρωτέος ή ανακτήσιµος για διαφορές 
µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε επίπεδο οικονοµικών καταστάσεων  
και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που έχουν χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό του φορολογητέου 
κέρδους, και λογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υπολογισµού µε βάση τον ισολογισµό. Οι αναβαλλόµενες 
φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται γενικώς για όλες τις φορολογικές προσωρινές διαφορές, ενώ οι 
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθµό στον οποίο θα υπάρχουν διαθέσιµα 
φορολογητέα κέρδη στο µέλλον για τα οποία θα χρησιµοποιηθούν οι εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές. Τα 
παραπάνω στοιχεία ενεργητικού και παθητικού δεν αναγνωρίζονται σε περίπτωση που η προσωρινή διαφορά 
προκύπτει από υπεραξία ή από την αρχική αναγνώριση (εάν δεν πρόκειται για επιχειρηµατική συνένωση) 
λοιπών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν επηρεάζει είτε το 
φορολογητέο είτε το λογιστικό κέρδος.  
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος καθορίζεται χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές που είχαν 
τεθεί σε ισχύ ή είχαν ουσιωδώς τεθεί σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται να είναι σε 
ισχύ την περίοδο που οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα καταστούν απαιτητές και οι υποχρεώσεις 
πληρωτέες. 
 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού και µειώνεται στον βαθµό όπου δεν είναι πια πιθανό ότι θα υπάρχουν διαθέσιµα φορολογητέα 
κέρδη στο µέλλον έτσι ώστε τα στοιχεία ενεργητικού ή µέρος αυτών να µπορέσουν να ανακτηθούν. 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός εάν αφορά 
στοιχεία που χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια οπότε και η αναβαλλόµενη φορολογία 
λογιστικοποιείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 
 
2.8 Παροχές στο προσωπικό 
 
α) Παροχές σε χρήµα και είδος 
 
Οι παροχές προσωπικού σε χρήµα και είδος όπως έξοδα κίνησης, εστίασης προσωπικού και κινητής 
τηλεφωνίας καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται πεπραγµένες. 
 
β) Πρόγραµµα συνταξιοδότησης προσωπικού 
 
 Η Εταιρεία συµµετέχει σε προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων εισφορών σύµφωνα µε τα οποία 
καταβάλει εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία. Η Εταιρεία δεν έχει άλλες υποχρεώσεις για πληρωµές πέραν των 
εισφορών που καταβάλει. Οι συγκεκριµένες εισφορές αναγνωρίζονται ως παροχές προς το προσωπικό κατά την 
περίοδο που αφορούν. 
 
γ) Αποζηµιώσεις αποχώρησης προσωπικού 
 
Σύµφωνα µε το Ελληνικό Εργατικό ∆ίκαιο, όταν οι υπάλληλοι παραµένουν στην υπηρεσία µέχρι την ηµέρα της 
αποχώρησής τους λόγω συνταξιοδότησης, δικαιούνται να λάβουν αποζηµίωση, το ύψος της οποίας 
υπολογίζεται βάσει των ετών υπηρεσίας και των αποδοχών του την ηµέρα της αποχώρησης. Η Εταιρεία 
καταχωρεί κάθε χρόνο προβλέψεις για τις ως άνω αποζηµιώσεις, έτσι ώστε το κόστος αποζηµίωσης κάθε 
εργαζόµενου να επιµερίζεται ετησίως, σε όλη την περίοδο υπηρεσίας του στην Εταιρεία.  
 
Έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για την αναλογιστική αξία της εφάπαξ αποζηµίωσης, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
της προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το κόστος για αποζηµιώσεις 
αποχώρησης αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια των χρόνων υπηρεσίας των 
υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις αναλογιστικές εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο. Η υποχρέωση της 
αποζηµίωσης αποχώρησης υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών εκροών, 
χρησιµοποιώντας τα  επιτόκια κρατικών οµολόγων, µε όρους λήξης που προσεγγίζουν τους όρους της σχετικής 
υποχρέωσης. 
 
δ) Προγράµµατα για συµµετοχή στα κέρδη και επιδόµατα 
 
Η ∆ιοίκηση ανταµείβει µε µετρητά, κατά βούληση, υπαλλήλους µε υψηλή απόδοση. Παροχές σε µετρητά µέσω 
της µισθοδοσίας αναγνωρίζονται ως δεδουλευµένα έξοδα προσωπικού. Η διανοµή κερδών στους υπαλλήλους 
της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως έξοδο προσωπικού στη χρήση που εγκρίνεται από τους µετόχους της Εταιρείας. 
 
2.9 Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 
 
Τα συνδεόµενα µέρη περιλαµβάνουν τη µητρική, συγγενείς εταιρίες της Εταιρείας, τους συµβούλους, τα στενά 
οικογενειακά τους πρόσωπα, εταιρείες που κατέχονται ή ελέγχονται από αυτούς και εταιρείες στις οποίες 
µπορούν να ασκήσουν σηµαντική επιρροή επί της χρηµατοοικονοµικής και λειτουργικής πολιτικής τους. Οι 
συναλλαγές παρόµοιας φύσης παρουσιάζονται σε συνολική βάση. Όλες οι τραπεζικές συναλλαγές που 
διενεργούνται µε συνδεόµενα µέρη, είναι µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και γίνονται µε καθαρά 
εµπορικούς όρους. 
 
2.10 Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µία παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη), ως 
αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισµό της 
δέσµευσης και το ποσό αυτής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Σε περίπτωση που καταστεί πραγµατικά βέβαιο, 
ότι µία εισροή οικονοµικών ωφελειών θα προκύψει, το περιουσιακό στοιχείο και το σχετικό έσοδο 
καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου στην οποία η µεταβολή συµβαίνει. Οι προβλέψεις 
επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων 
για τον διακανονισµό της δέσµευσης, οι προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για  
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το σκοπό για τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. ∆εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες. Οι 
ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται. 
 
2.11 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Οι κοινές µετοχές της Εταιρείας περιλαµβάνονται στα  ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου 
παρουσιάζονται, καθαρά από φόρους, αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια ως µείωση του προϊόντος έκδοσης.  
 
2.12 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις όψεως σε τράπεζες. 
 
2.13 ∆ανεισµός 
 
Οι υποχρεώσεις λόγω δανεισµού καταχωρούνται αρχικά στην τρέχουσα αξία τους, η οποία προσδιορίζεται από 
τα εισρεόµενα συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων έκδοσης. Μεταγενέστερα οι υποχρεώσεις λόγω δανεισµού 
απεικονίζονται στο αναπόσβεστο ποσό µε τη χρησιµοποίηση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Οι 
δανειακές υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες. 
 
2.14 ∆ιανοµή Μερισµάτων 
 
Η διανοµή µερισµάτων κοινών µετοχών αναγνωρίζεται αφαιρετικά στα  ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, µέσα στη  
χρήση που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
2.15  Νέα ∆ΠΧΠ και διερµηνείες (Ε∆∆ΠΧΠ διερµηνείες)  

Συγκεκριµένα νέα ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεις και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας 
σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται 
παρακάτω.   

• ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές Προσωπικού (Ισχύει από 1.1.2006)  

Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή µίας εναλλακτικής µεθόδου  αναγνώρισης των 
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών.  Πιθανόν, επιβάλει νέες απαιτήσεις αναγνώρισης σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχουν Κοινά Συνταξιοδοτικά Προγράµµατα (multi employer plans) για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκείς 
πληροφορίες για την εφαρµογή της λογιστικής καθορισµένων παροχών.  Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις 
γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να επηρεάσει ουσιωδώς την Εταιρεία. 

• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµειακών Ροών για τον υπολογισµό ενδοεταιρικών 
συναλλαγών  (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 

Αυτή η τροποποίηση δεν ισχύει για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
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• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).  

Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοπιστωτικών µέσων που έχουν ταξινοµηθεί σε εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων και περιορίζει τη δυνατότητα χαρακτηρισµού χρηµατοπιστωτικών µέσων ως µέρος 
αυτής της κατηγορίας. Η τροποποίηση αυτή δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

• ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (Τροποποίηση), Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 
2006). 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές οι οποίες έχουν 
αποδειχθεί από την Εταιρεία ότι είναι ασφαλιστικά συµβόλαια, να αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία, και 
µεταγενέστερα να αποτιµώνται µεταγενέστερα στη µεγαλύτερη αξία µεταξύ του (α) του αναπόσβεστου 
υπολοίπου των σχετικών αµοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης που απαιτείται να 
ρυθµίσει την δέσµευση την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η ∆ιοίκηση έχει καταλήξει στο συµπέρασµα, ότι αυτή η 
τροποποίηση δεν είναι σχετική µε την Εταιρεία. 

• ∆ΠΧΠ 1 (Τροποποίηση), Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
και ∆ΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (εφαρµογή από 1 Ιανουαρίου 2006). 

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές µε τις λειτουργίες της Εταιρείας, καθώς η Εταιρεία δεν  διαθέτει 
Ορυκτούς Πόρους. 

• ∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1, 
Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (Ισχύει από 1.1.2007). 

Το ∆ΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης 
σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, 
η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η τροποποίηση αυτή δε θα επηρεάσει την Εταιρεία. 

• ∆ιερµηνεία 4 Προσδιορισµός επιχειρηµατικών συµφωνιών που περιλαµβάνουν χρηµατοδοτική µίσθωση 
(Ισχύει από 1.1.2006). 

Η ∆ιερµηνεία 4 δεν είναι σχετική µε τις λειτουργίες της Εταιρείας. 

• ∆ιερµηνεία 5, ∆ικαιώµατα σε Συµµετοχές σε Ταµεία Θέσης Εκτός Λειτουργίας, Αποκατάστασης και 
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (Ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 2006). 

Η ∆ιερµηνεία 5 δεν είναι σχετική µε τις λειτουργίες της Εταιρείας. 

• ∆ιερµηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συµµετοχή σε συγκεκριµένες αγορές – Ηλεκτρικός και 
Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός προς απόρριψη (Ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 2005). 

Η ∆ιερµηνεία 6 δεν είναι σχετική µε τις λειτουργίες της Εταιρείας. 
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3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Οι δραστηριότητες της Εταιρείες την εκθέτουν σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: πιστωτικό 
κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς. Η γενική πολιτική διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας αποσκοπεί στο να 
ελαχιστοποιεί πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην χρηµατοοικονοµική επίδοση, χρηµατοοικονοµική κατάσταση 
και ταµειακή ροή της Εταιρείας. 
 
α) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, εκτός από τις καταθέσεις διαθεσίµων στη 
µητρική EFG Eurobank Ergasias, η οποία έχει αξιολογηθεί ως υψηλής φερεγγυότητας χρηµατοπιστωτικό 
ίδρυµα. 
 
β) Κίνδυνος αγοράς 
 
(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση και οι ταµειακές ροές της Εταιρείας δεν εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο 
από την επίδραση των διακυµάνσεων στην αγορά συναλλάγµατος, λόγω του µικρού ύψους των επηρεαζόµενων 
κονδυλίων. 
 
(ii) Κίνδυνος τιµών 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή της αξίας χρεογράφων και λοιπών κινητών αξιών, , µιας 
και δεν έχει ανάλογες επενδύσεις. 
 
4. Σηµαντικές  Λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 
 
Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους 
παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, 
αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. 
 
Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, η ∆ιοίκηση προβαίνει σε εκτιµήσεις και 
παραδοχές που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια του επόµενου οικονοµικού έτους. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που 
ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων στην επόµενη οικονοµική περίοδο έχουν ως εξής: 
 
4.1  Φόρος εισοδήµατος 
 
Η Εταιρεία κάνει εκτιµήσεις για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης φόρου εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλοί 
υπολογισµοί κατά τη διάρκεια της κανονικής ροής των εργασιών, για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός 
φόρου είναι αβέβαιος.   
 
5. Μετάβαση στα ∆ΠΧΠ 
 
5.1  Βάση µετάβασης στα ∆ΠΧΠ 
 
5.1.1 Εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 1 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005, θα είναι οι πρώτες 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που συνάδουν µε τα ∆ΠΧΠ. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν  
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καταρτιστεί, σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στη σηµείωση 2.1. Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 1 για τη 
σύνταξη αυτών των πληροφοριών. 
 
Η ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρείας στα ∆ΠΧΠ είναι η 1 Ιανουαρίου 2004 και η Εταιρεία συνέταξε τον 
ισολογισµό έναρξης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ κατά την ηµεροµηνία αυτή. Η ηµεροµηνία παρουσίασης αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων είναι η 31η ∆εκεµβρίου 2005. Η ηµεροµηνία εφαρµογής των ∆ΠΧΠ για την 
Εταιρεία είναι η 1η Ιανουαρίου 2005.Για τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το 
∆ΠΧΠ 1, η Εταιρεία έχει εφαρµόσει τις υποχρεωτικές εξαιρέσεις και ορισµένες από τις προαιρετικές από την 
πλήρη αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ. 
 
5.1.2 Προαιρετικές εξαιρέσεις του ∆ΠΧΠ 1 από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ 
 
Η Εταιρεία έχει χρησιµοποιήσει ορισµένες από τις προαιρετικές εξαιρέσεις του ∆ΠΧΠ 1 από την πλήρη 
αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ, όπως περιγράφεται πιο κάτω: 
 
α) Εξαίρεση εύλογης αξίας ως τεκµαρτό κόστος 
Η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.  
 
β) Εξαίρεση της επαναδιατύπωσης των συγκριτικών στοιχείων για το ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 39.  
Η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 
 
5.1.3 Υποχρεωτικές εξαιρέσεις του ∆ΠΧΠ 1 από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ 
 
 Η Εταιρεία εφάρµοσε τις εξής υποχρεωτικές εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ. 
 
α) Αποαναγνώριση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
 
Η εφαρµογή αυτής της εξαίρεσης δεν επηρέασε τον ισολογισµό έναρξης της 1 Ιανουαρίου 2005, εφόσον η 
Εταιρεία δεν είχε προηγούµενα αποαναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού.   
 
β) Εξαίρεση λογιστικής αντιστάθµισης 
 
Η εφαρµογή της εξαίρεσης αυτής δεν επηρεάζει τον Ισολογισµό την 1η Ιανουαρίου 2005, επειδή η Εταιρεία 
δεν κατείχε µέσα αντιστάθµισης την ηµεροµηνία αυτή, εφόσον όλες οι συµφωνίες για µέσα αντιστάθµισης τις 
οποίες είχε συνάψει η Εταιρεία σε περιόδους που καλύπτονται από προηγούµενα λογιστικά πρότυπα είχαν 
λήξει ή είχαν διακοπεί πριν τον Ισολογισµό της 1ης Ιανουαρίου 2005.  
 
γ) Εξαίρεση για εκτιµήσεις και υποθέσεις 
 
Οι εκτιµήσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ που αφορούν την 1η Ιανουαρίου 2004 πρέπει να είναι συνεπείς µε τις 
εκτιµήσεις που είχαν γίνει κατά την ίδια ηµεροµηνία σύµφωνα µε τις ΕΓΠΛΑ,  εκτός αν υπάρχουν στοιχεία ότι 
αυτές οι εκτιµήσεις ήταν λανθασµένες. 
 
δ) Εξαίρεση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού διαθέσιµων προς πώληση και µη συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες και συνεπώς η εξαίρεση αυτή δεν επηρεάζει τις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
5.2 Συµφωνίες µεταξύ των ∆ΠΧΠ και ΕΓΠΛΑ 
 
Οι συµφωνίες που ακολουθούν παρουσιάζουν ποσοτικοποιηµένα την επίδραση µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. Ο 
ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει µια σύνοψη της επίδρασης της µετάβασης στην καθαρή θέση την 1 
Ιανουαρίου 2004 και 31 ∆εκεµβρίου 2004. 
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Open24 A.E. 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 
 

Οι ακόλουθες συµφωνίες παρέχουν λεπτοµέρειες της επίδρασης της µετάβασης στα:  

− Ίδια κεφάλαια την 1 Ιανουαρίου 2004  - Σηµείωση 5.2.1 
− Ίδια κεφάλαια την 31 ∆εκεµβρίου 2004 - Σηµείωση 5.2.2 
− Καθαρά κέρδη την 31 ∆εκεµβρίου 2004 - Σηµείωση 5.2.3 

 
5.2.1 Επίπτωση µετάβασης την 1 Ιανουαρίου 2004 από ΕΓΠΛΑ σε ∆ΠΧΠ 
 
Ισολογισµός   1 Ιανουαρίου 2004

 Σηµ.: ΕΛΓΠΑ 
Επίπτωση 
µετάβασης ∆ΠΧΠ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ενσώµατα πάγια στοιχεία  5.241.354  5.241.354 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία α 1.028.698 (337.492) 691.205 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις α 248.212 337.492 585.705 
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση β 0 62.597 62.597 
  6.518.264 62.597 6.580.861 
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  5.347.313  5.347.313 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  25.319  25.319 
  5.372.632 0 5.372.632 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  11.890.896 62.597 11.953.493 
     
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Μετοχικό Κεφάλαιο  2.988.600  2.988.600 
Αποθεµατικά γ 56.845 (22.737) 34.108 
Κέρδη εις νέον β & γ 413.608 85.334 498.942 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  3.459.053 62.597 3.521.650 
     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού  178.849  178.849 
Λοιπές Προβλέψεις  81.294  81.294 
  260.143 0 260.143 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  2.969.127  2.969.127 
∆άνεια  5.202.574  5.202.574 
  8.171.700 0 8.171.700 
        
Σύνολο Υποχρεώσεων  8.431.843 0 8.431.843 
        
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  11.890.896 62.597 11.953.493 
 
α. Υπεραξίες εκµισθώσεων 
β. Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 
γ. Τακτικό αποθεµατικό χρήσεως 2003 
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Open24 A.E. 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 
 
5.2.2 Επίπτωση µετάβασης την 31 ∆εκεµβρίου 2004 από ΕΓΠΛΑ σε ∆ΠΧΠ 

 

Ισολογισµός   31 ∆εκεµβρίου 2004

 Σηµ.: ΕΛΓΠΑ 
Επίπτωση 
µετάβασης ∆ΠΧΠ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ενσώµατα πάγια στοιχεία  5.628.952  5.628.952 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία α 777.882 (249.148) 528.734 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις α 320.614 249.148 569.762 
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση β 0 80.524 80.524 
  6.727.447 80.524 6.807.971 
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  7.227.946  7.227.946 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  1.010.912  1.010.912 
  8.238.858 0 8.238.858 
        
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  14.966.305 80.524 15.046.829 
     
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Μετοχικό Κεφάλαιο  2.988.600  2.988.600 
Αποθεµατικά γ 348.707 (291.862) 56.845 
Κέρδη εις νέον β & γ & δ 1.976.232 3.590.736 5.566.968 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  5.313.539 3.298.874 8.612.414 
     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού  251.638  251.638 
  251.638 0 251.638 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις δ 9.401.128 (3.218.350) 6.182.778 
  9.401.128 (3.218.350) 6.182.778 
       
Σύνολο Υποχρεώσεων  9.652.766 (3.218.350) 6.434.416 
        
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  14.966.305 80.524 15.046.829 

 
 
α. Υπεραξίες εκµισθώσεων  
β. Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 
γ. Τακτικό αποθεµατικό χρήσεως και αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα χρήσεως 2004 
δ. Μέρισµα και διανοµή στο προσωπικό χρήσεως 2004 
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Open24 A.E. 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 
 
5.2.3 Συµφωνία αποτελέσµατος την 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων  31 ∆εκεµβρίου 2004

  
Ελληνικά 
Πρότυπα 

Επίπτωση 
µετάβασης 

∆ιεθνή 
Πρότυπα 

Πωλήσεις  33.437.837  33.437.837 
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  860.678  860.678 
Κέρδη από πώληση παγίων  549.750  549.750 
Προµήθειες πωλήσεων  (5.124.123)  (5.124.123) 
Σύνολο   29.724.142 0 29.724.142 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  (11.901.405)  (11.901.405) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα  (9.191.548)  (9.191.548) 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (καθαρά)  (100.076)  (100.076) 
Κέρδη προ φόρων  8.531.112 0 8.531.112 
Φόροι 11 (3.458.276) 17.927 (3.440.348) 
Κέρδη µετά από φόρους  5.072.836 17.927 5.090.763 

 
 
 
6. Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 
 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
Έσοδα ενοικίων 979.695 519.334 
Παραχώρηση προνοµίων σε 
∆ικαιοδόχους 395.104 177.694 
Ασφαλιστικές αποζηµειώσεις 123.645 39.093 
Προβλέψεις λόγω pro-rata  81.294 
Λοιπά 43.461 43.263 
 1.541.906 860.678 

 
 
7. Προµήθειες πωλήσεων 
 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
Αµοιβές ∆ικαιοδόχων 3.595.320 1.391.003 
Αµοιβές Best Direct AE 3.267.000 1.210.982 
Αµοιβές ελευθέρων επαγγελµάτων 59.647 197.023 
Λοιπές παροχές τρίτων 4.085.720 2.325.115 
 11.007.687 5.124.123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21 



Open24 A.E. 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 
 
8. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
Μισθοί, ηµεροµίσθια και επιδόµατα προσωπικού 9.106.993 8.782.801 
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 2.265.153 2.180.576 
Κόστος συνταξιοδότησης - πρόγραµµα καθορισµένων 
εισφορών 128.207 81.353 
Λοιπές δαπάνες προσωπικού 987.152 856.676 
 12.487.505 11.901.405 

 
Ο µέσος αριθµός εργαζοµένων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης 2005 ήταν 534 (2004: 537). 
 
9. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
Ενοίκια για λετουργικές µισθώσεις 3.331.768 2.561.033 
Αποσβέσεις 1.831.206 1.417.200 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 1.178.001 1.239.353 
ΦΠΑ µη εκπ/νος λόγω pro-rata 727.986 749.735 
Επισκευές - συντηρήσεις 638.944 377.369 
∆ΕΚΟ 314.842 268.177 
Ταχυδροµικά 316.560 713.244 
Λοιπά 1.899.215 1.865.436 
 10.238.521 9.191.548 

 
10. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 3.843 16.737 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (109.063) (116.814) 
 (105.220) (100.076) 

 
11. Φόρος Εισοδήµατος 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
Φόρος εισοδήµατος χρήσης 1.370.713 3.458.276 
Αναβαλλόµενη φορολογία (σηµ. 12)  (9.328) (17.927) 
Σύνολο εξόδων απο φόρους 1.361.385 3.440.348 
   
Φόρος µε συντελεστές φορολογίας 32% για το 2005 και 35% για το 
2004:  
   
Κέρδη προ φόρων 3.492.789 8.531.112 
Φόρος µε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές 1.117.692 2.985.889 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων  439.428 
Αναβαλλόµενη φορολογία (9.328) (17.927) 
Εσόδων και εξόδων που δεν εκπίπτουν φορολογικά 253.020 32.958 
 1.361.385 3.440.349 
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Open24 A.E. 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 
 
12. Αναβαλλόµενος φόρος  
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται για όλες τις προσωρινές διαφορές µε βάση τη µέθοδο της 
πλήρους υποχρέωσης και µε αναµενόµενο φορολογικό συντελεστή 29%. Η κίνηση του λογαριασµού 
αναβαλλόµενης φορολογίας έχει ως εξής: 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 80.524 62.597 
Κίνηση περιόδου 9.328 17.927 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 89.852 80.524 

 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις προέρχονται από τις προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού. 
 
13. Ενσώµατα πάγια στοιχεία 
 

 Κτίρια-
Τεχνικά 
Έργα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
Μέσα Σύνολο 

ΚΟΣΤΟΣ     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 4.736.417 2.469.306 2.433 7.208.157 
Προσθήκες 1.386.842 1.034.683  2.421.525 
Πωλήσεις/ διαγραφές (856.045) (310.516)  (1.166.561) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 5.267.214 3.193.473 2.433 8.463.121 
     
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 749.892 1.216.202 708 1.966.802 
Αποσβέσεις περιόδου 400.327 770.256 268 1.170.851 
Πωλήσεις/ διαγραφές (156.193) (147.291)  (303.484) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 994.027 1.839.167 975 2.834.169 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 4.273.188 1.354.306 1.458 5.628.952 

     
ΚΟΣΤΟΣ     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 5.267.214 3.193.473 2.433 8.463.121 
Προσθήκες 2.217.193 1.591.428  3.808.621 
Πωλήσεις/ διαγραφές (1.665.653) (754.771)  (2.420.424) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 5.818.755 4.030.130 2.433 9.851.318 
     
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ     
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 994.027 1.839.167 975 2.834.169 
Αποσβέσεις περιόδου 527.965 1.047.737 268 1.575.970 
Πωλήσεις/ διαγραφές (274.084) (321.930)  (596.015) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 1.247.907 2.564.974 1.243 3.814.124 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 4.570.848 1.465.155 1.190 6.037.193 
 

 23 



Open24 A.E. 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 
 
14. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία για το έτος έως 31 ∆εκεµβρίου 2005 είχαν ως εξής: 

 

Λογισµικά 
προγράµµατα 

ΚΟΣΤΟΣ  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 1.103.363 
Προσθήκες 160.008 
Πωλήσεις/ διαγραφές (98.521) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 1.164.849 
  
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 412.157 
Αποσβέσεις περιόδου 246.349 
Πωλήσεις/ διαγραφές (22.392) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 636.115 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 528.734 
  
ΚΟΣΤΟΣ  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 1.164.849 
Προσθήκες 226.055 
Πωλήσεις/ διαγραφές (32.314) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 1.358.589 
  
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 636.115 
Αποσβέσεις περιόδου 255.236 
Πωλήσεις/ διαγραφές (30.638) 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 860.713 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 497.876 

 
15. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
∆οσµένες εγγυήσεις 407.938 320.614 
Υπεραξία εκµισθώσεων 82.701 249.148 
 490.639 569.762 

 
16. Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
Απαιτήσεις από συµβάσεις πελατών 4.450.780 6.006.888 
Απαιτήσεις από δικαιοδόχους 1.247.580 154.089 
Ελληνικό δηµόσιο 619.320 955.370 
Λοιπές απαιτήσεις 130.188 111.598 
 6.447.867 7.227.946 
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Open24 A.E. 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 
 
17. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Η Εταιρεία διατηρεί καταθετικούς λογαριασµούς στην EFG Eurobank Ergasias και στην Citibank. Οι 
βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις έχουν µέση λήξη µικρότερη των 30 ηµερών. 
 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
Ταµείο 487 1.680 
Καταθέσεις όψεως 436.547 1.009.232 
 437.034 1.010.912 

 
 
18. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 
 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  251.638 178.849 
Προσθήκες 58.197 72.789 
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 309.835 251.638 

 
 
Η πρόβλεψη για αποζηµίωση αποχώρησης προσωπικού υπολογίζεται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 
2.8(γ) 
 
19. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
Προµηθευτές 2.173.811 1.820.436 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 525.086 480.067 
Λοιπές υποχρεώσεις 2.118.378 3.845.370 
Υποχρεώσεις σε συνδεόµενα µέρη (σηµείωση 25) 63.963 36.905 
 4.881.237 6.182.778 

 
20. ∆άνεια 
 
Η Εταιρεία έχει λάβει δάνειο από την EFG Eurobank Ergasias µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Η Εταιρεία είναι 
εκτεθειµένη στις διακυµάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη 
χρηµατοοικονοµική της θέση και τις ταµειακές ροές. Το κόστος δανεισµού δύναται να αυξάνεται ή να 
µειώνεται ως αποτέλεσµα τέτοιων διακυµάνσεων.  
 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
Βραχυπρόθεσµα   
Τραπεζικά ∆άνεια 1.125.573 - 
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Open24 A.E. 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
Όλα τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 
 
21. Μετοχικό Κεφάλαιο 

    

  
Αριθµός 
µετοχών 

Ονοµαστική 
Αξία 

Συνολική Αξία 
µετοχών 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου και 31 ∆εκεµβρίου 2004 1.020.000 €2,93 €2.988.600 
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2005 1.020.000 €2,93 €2.988.600 

 
Το σύνολο των εγκεκριµένων µετοχών έχει πλήρως εκδοθεί και το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου έχει 
πλήρως καταβληθεί. 
 
 
22. Αποθεµατικά 
 

 
 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο 

      

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2004  14.674 14.638 4.797 34.108 
Μεταφορά από κέρδη εις νέον  22.737   22.737 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2004  37.411 14.638 4.797 56.845 

      
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2005  37.411 14.638 4.797 56.845 
Μεταφορά από κέρδη εις νέον  277.261 14.601  291.862 

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2005  314.672 29.239 4.797 348.707 
 
Τα αφορολόγητα αποθεµατικά καθίστανται φορολογητέα µόνο εφόσον διανεµηθούν. 
 
 
23. Μερίσµατα 
 
Τα µερίσµατα χρήσεως λογιστικοποιούνται όταν εγκριθούν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
Τα µερίσµατα τα οποία καταβλήθηκαν µέσα στο 2005 (για τη χρήση 2004) ανέρχονται σε 3.060.000 ευρώ (€3 
ανά µετοχή) και εγκρίθηκαν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγµατοποιήθηκε στις 6 
Ιουνίου 2005. 
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24. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις 
 
Η Εταιρεία έχει τις παρακάτω δεσµεύσεις από τις οποίες δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές 
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις: 
 
 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
                          ∆οθείσες εγγυήσεις προς δικαιοδόχους 2.971.568 1.686.245 
 
 

 31 ∆εκεµβρίου 2005 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 Κτίρια Κτίρια Αυτοκίνητα 
                                                         1 χρόνο 3.435.777 267.082 2.595.159 132.952 
                                                         2-5 χρόνια 14.717.543 649.461 11.218.383 178.076 
                                                        Μετά από 5 χρόνια 15.004.230   11.259.936   
 33.157.550 916.544 25.073.478 311.028 

Αυτοκίνητα 

 
 
25. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
Η Εταιρεία ελέγχεται από την EFG Business Services η οποία κατέχει το 99,99% του µετοχικού της κεφαλαίου. 
Η τελική µητρική εταιρία είναι η EFG Bank European Financial Group, πιστωτικό ίδρυµα µε έδρα την Ελβετία. 
 
Οι παρακάτω συναλλαγές πραγµατοποιήθηκαν µε συνδεδεµένα µέρη: 
 
α) Έσοδα από µισθώµατα και παροχή υπηρεσιών  
 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
Πώληση υπηρεσιών   
Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.) 29.673.948 29.349.235 
Λοιπές θυγατρικές της µητρικής 5.386.416 4.082.250 
 35.060.364 33.431.485 
   
 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
Έσοδα από ενοίκια   
Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.) 449.848 357.417 

 
 
β) Έσοδα από τόκους ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων  
 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.) 3.760 1.826 
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γ) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα από δανεισµό  
 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.) 25.573 54.682 

 
 
δ) Έξοδα από µισθώµατα  
 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.) 528.011 442.915 

 
 
ε) Λοιπά έξοδα 
 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
Λοιπές θυγατρικές της µητρικής 262.707 228.038 

  
 
στ) Υπόλοιπα που προέρχονται από συναλλαγές σε συνδεδεµένα µέρη 
 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2005 2004 
Εµπορικές απαιτήσεις   
Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.) 3.523.443 5.315.409 
Λοιπές θυγατρικές της µητρικής 925.066 687.702 
 4.448.509 6.003.111 
   
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   
Λοιπές θυγατρικές της µητρικής 63.963 36.905 
   
∆άνεια   
Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.) 1.125.573 - 
   
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   
Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.) 400.799 993.309 

 
 
η) ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
∆εν υπήρχαν δεσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις µεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων µερών. 
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26. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 
 
Στις 29 Μαρτίου 2006, η Εταιρεία απέκτησε καταβάλλοντας 60.000 ευρώ το µετοχικό κεφάλαιο της Best 
Direct Α.Ε. κατά 100%. Η Best Direct ειδικεύεται στις πωλήσεις δανείων προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
και ελεύθερους επαγγελµατίες,  
 
α) Υπεραξία και καθαρά περιουσιακά στοιχεία 
 
Πληροφορία για τα αποκτηθέντα καθαρά περιουσιακά στοιχεία και η υπεραξία έχει ως εξής: 
 
         €

- Καταβολή µετρητών  60.000 
- Καθαρά περιουσιακά στοιχεία       856.044 

Υπεραξία                             916.044 
 

Η πιο πάνω υπεραξία οφείλεται στην εξειδίκευση της Best Direct στην πώληση επαγγελµατικών δανείων η 
οποία, σε συνδυασµό µε την εµπειρία και τεχνογνωσία της Open24, θα οδηγήσουν σε ώθηση των πωλήσεων  
στο συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς.. 
 
Η αξία των παγίων και υποχρεώσεων της Best Direct κατά την ηµεροµηνία αγοράς, χωρίς να έχει 
οριστικοποιηθεί, είναι η ακόλουθη: 
              €
Ταµειακά διαθέσιµα 3.397 
Κτίρια, έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 67.188 
Έξοδα εγκαταστάσεως 13.006 
Πελάτες 284.603 
Λοιπές απαιτήσεις 12.910 
Προµηθευτές (43.896) 
∆άνεια (964.970) 
Λοιπές υποχρεώσεις (228.281) 
 (856.044) 

 
 
27. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 
 
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002 και ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις 
της Εταιρείας για τις επόµενες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
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