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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΒΕST DIRECT Α.Ε.
Προς την
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2006
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της κατά το
έτος 2006. Κατά την δεύτερη εταιρική μας χρήση, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους €1.780,98 έναντι
€88.564,41 της παρελθούσας χρήσεως.
Τα κυριότερα σημεία των αποτελεσμάτων της περασμένης χρήσεως είναι τα εξής :
1.

O κύκλος εργασιών της Εταιρίας έφτασε τα € 1.375.945,59 έναντι € 4.601.699,92 παρουσιάζοντας μείωση
70,1%.

2.

Το κόστος πωλήσεων μειώθηκε κατά 62,54% και έφτασε τα €1.792.702,20 από €4.785.596,41

3.

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ήταν ζημίες ύψους
€734.814,58.

Σημειώνεται ότι η συγκριτική περίοδος καλύπτει υπερδωδεκάμηνη χρήση. Συγκεκριμένα καλύπτει την περίοδο
από 23 Ιανουαρίου 2004 έως 31 Δεκεμβρίου 2005.
Κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2006 προέκυψε ζημιά και κατά την ως άνω ημερομηνία η
Εταιρία είχε αρνητική καθαρή θέση.

Η μελλοντική στρατηγική της Εταιρίας είναι υπό εξέταση από το

Διοικητικό Συμβούλιο και από τον βασικό μέτοχο.
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, 9 Μαρτίου 2007

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Όθων Κολλυριώτης
ΑΔΤ Σ-002874
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της “BEST DIRECT 24 AE ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ”
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες oικονομικές καταστάσεις της BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (η «Εταιρεία»), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου
2006, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές
επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και
διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών
καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή
περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια
λογιστικών εκτιμήσεων, που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το
σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την αποκόμιση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
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 το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις, 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 Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωσή της γνώμης μας..
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη
την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, την χρηματοοικονομική τους επίδοση
και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Ρυθμίσεων
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις.

ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΙΡΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 12111
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Ισολογισμός
Σημ.:

31.12.2006

31.12.2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

9
10
11

62.721,35
8.472,37
2.360,93
73.554,65

67.029,58
11.557,55
2.291,00
80.878,13

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

12
13

55,89
17.710,69
17.766,58

360.214,35
101.861,87
462.076,22

91.321,23

542.954,35

16

60.000,00
(1.383.679,09)
(1.323.679,09)

60.000,00
(648.864,51)
(588.864,51)

14
15

25.030,53
1.389.969,79
1.415.000,32

331.818,86
800.000,00
1.131.818,86

91.321,23

542.954,35

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ζημιές εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Δάνεια
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΘΩΝ Δ. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ – 002874

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ – 334054

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 157
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.ΓΑΛΙΖΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 745

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Διακοπείσες δραστηριότητες

Σημ.:

Πωλήσεις
Προμήθειες πωλήσεων

1.01-31.12.2006

23.01.200431.12.2005

1.375.945,59

4.601.699,92

(71.589,00)

(321.162,55)

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

5

(1.773.793,37)

(4.542.635,60)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

6

(226.955,54)

(369.653,69)

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

7

7.276,02

-

(689.116,30)

(631.751,92)

(45.698,28)

(17.112,59)

Ζημιές προ φόρων

(734.814,58)

(648.864,51)

Φόρος Εισοδήματος
Ζημιές περιόδου

(734.814,58)

(648.864,51)

Λειτουργικά αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΘΩΝ Δ. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ – 002874
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ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ – 334054

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 157
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.ΓΑΛΙΖΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 745

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο 23ης Ιανουαρίου 2004

Ζημιές εις
νέον
-

Μετοχικό Κεφάλαιο

Σύνολο
-

60.000,00

Ζημιές περιόδου

60.000,00

(648.864,51)

(648.864,51)

Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2005

60.000,00

(648.864,51)

(588.864,51)

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2006

60.000,00

(648.864,51)

(588.864,51)

(734.814,58)

(734.814,58)

(1.383.679,09)

(1.323.679,09)

Ζημιές περιόδου
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2006

60.000,00

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΘΩΝ Δ. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ – 002874

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ – 334054

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 157
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.ΓΑΛΙΖΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 745

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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BEST DIRECT A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2006
Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

Κατάσταση ταμειακών ροών
1.0131.12.2006

23.01.200431.12.2005

(734.814,58)

(648.864,51)

9.174,39
45.870,59

9.977,28
17.251,67

360.088,53
(306.788,33)
(45.870,59)
(672.339,99)

(362.505,34)
331.818,85
(17.251,67)
(669.573,72)

(157,98)
(1.623,00)
(1.780,98)

(73.853,41)
(14.711,00)
(88.564,41)

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από έκδοση μετοχών
Δάνεια
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

589.969,79
589.969,79

60.000,00
800.000,00
860.000,00

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
της περιόδου

(84.151,18)

101.861,87

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

101.861,87

-

17.710,69

101.861,87

Διακοπείσες δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημιές προ φόρων
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Χρεωστικοί τόκοι

Σημ.:

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων
(Μείωση)/αύξηση προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
Πληρωθέντες τόκοι
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΘΩΝ Δ. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ – 002874

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ – 334054
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Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 157
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.ΓΑΛΙΖΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 745

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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BEST DIRECT A.E.
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

1. Γενικές πληροφορίες
Η Best Direct 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 Εταιρία έχει συσταθεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, με βασικό μέτοχο την
Open 24.
Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρίας είναι η οδός Λ. Συγγρού 192 & Aτθιδών 3, Καλλιθέα, Ελλάδα.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις
9 Μαρτίου 2007 και τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

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

Συγκρισιμότητα στοιχείων
Τα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου αναφέρονται στην πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση της Εταιρίας.
Συγκεκριμένα αφορούν την περίοδο από 23 Ιανουαρίου 2004 έως 31 Δεκεμβρίου 2005.

2.2

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Τα πρότυπα που εφαρμόζονται είναι εκείνα που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων και επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως 31 Δεκεμβρίου 2006. Αυτά είναι σύμφωνα με τα
ΔΠΧΠ συμπεριλαμβανομένων των ερμηνειών της Επιτροπής Ερμηνειών Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που
έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, η οποία έχει
τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλαµβάνει την αποτίµηση σε εύλογη αξία, των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού (συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών μέσων) µέσω του
λογαριασµού αποτελεσµάτων.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την υιοθέτηση εκτιµήσεων και
παραδοχών, οι οποίες επηρεάζουν την αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, την αναγνώριση
ενδεχόµενων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και την
καταχώρηση εσόδων και εξόδων της υπό εξέταση περιόδου. Κατά συνέπεια, τα πραγµατικά αποτελέσµατα
πιθανόν να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές, παρά το γεγονός ότι αυτές βασίζονται στην βέλτιστη γνώση
της ∆ιοίκησης σχετικά µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. Οι περιοχές που εμπεριέχουν σημαντικό
βαθμό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου υποθέσεις και εκτιμήσεις επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές
καταστάσεις αναφέρονται στην Σημείωση 4.
Όπως φαίνεται στις συννημένες οικονομικές καταστάσεις, η Εταιρία εμφανίζει επιπλέον λειτουργικές ζημιές
περίπου 735.000 ευρώ στη χρήση 2006, με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου
2006 να ανέρχονται περίπου στο ποσό των -1.300.000. ευρώ, κάτω από το ήμισυ του μετοχικού της κεφαλαίου,
με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και του άρθρου 17(α)
του Ν.Δ. 400/1970. Επιπλέον, τον Ιούνιο 2006 η Εταιρία διέκοψε την παραγωγική της δράση και παραμένει
έκτοτε αδρανής (σημ. 19).
Η μελλοντική στρατηγική της Εταιρίας είναι υπό εξέταση από το Διοικητικό Συμβούλιο και από τον βασικό
μέτοχο. Το Δ.Σ. της Εταιρίας πιστεύει ότι δεν χρειάζονται να γίνουν σημαντικές διορθώσεις στο μη
κυκλοφορούν ενεργητικό της Εταιρίας.
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BEST DIRECT A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2006
Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)
2.3

Συναλλαγματικές μετατροπές

α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας αποτιμώνται στο νόμισμα του
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία (το «λειτουργικό νόμισμα»).
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα
παρουσίασης της Εταιρίας.
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.
2.4

Αναγνώριση εσόδων

α) Παροχή υπηρεσιών
Οι αμοιβές και προμήθειες της Εταιρίας 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.
2.5

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 Εταιρία 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
- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
- Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός
- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

σύμφωνα με τη διάρκεια μίσθωσης ή της προβλεπόμενης
ωφέλιμης ζωής εάν μικρότερη
4 – 5 έτη
6 – 7 έτη
6 – 7 έτη

Κατά την πώληση ενσώματων παγίων 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.
2.6

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Οι δαπάνες που σχετίζονται με προϊόντα λογισμικού και για τα οποία η Εταιρία 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.
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2.7

Μισθώσεις

α) Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρία είναι ο μισθωτής
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις:
Η Εταιρία 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.
2.8

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.

2.9

Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη
Τα συνδεόμενα μέρη περιλαμβάνουν τη μητρική, συγγενείς εταιρίες της Εταιρίας, 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 Εταιρία 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
το σκοπό για τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες. Οι
ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται.
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2.11 Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές της Εταιρίας 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 Δανεισμός
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
δεν απεικονίζονται στο αναπόσβεστο ποσό με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Οι
δανειακές υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες.
2.14 Διανομή Μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων κοινών μετοχών αναγνωρίζεται αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας, μέσα στη
χρήση που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2.15 Νέα ΔΠΧΠ και διερμηνείες (ΕΔΔΠΧΠ διερμηνείες)
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης η μεταγενέστερα.
Η εκτίμηση της Εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
•

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) - Παροχές Προσωπικού (ισχύει από 01.01.2006)

Η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή μίας εναλλακτικής μεθόδου αναγνώρισης των
αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Επιβάλλει νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης για περιπτώσεις όπου
υπάρχουν προγράμματα συνταξιοδότησης με συμμετοχή πολλών εργοδοτών (multi-employer plans) για τις
οποίες δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρμογή της λογιστικής καθορισμένων παροχών. Επίσης,
προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Επειδή η Εταιρία δεν έχει αλλάξει τη λογιστική αρχή που έχει
υιοθετηθεί για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζημιών και δεν συμμετέχει σε προγράμματα
συνταξιοδότησης με συμμετοχή πολλών εργοδοτών, η υιοθέτηση αυτής της τροποποίησης έχει επηρεάσει μόνο
την παρουσίαση και έκταση των γνωστοποιήσεων που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
•

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) - Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών για ενδομιλικές συναλλαγές
(ισχύει από 01.01.2006)

Η τροποποίηση επιτρέπει τον προσδιορισμό πολύ πιθανών προβλεπόμενων ενδοομιλικών συναλλαγών ως
στοιχείο προς αντιστάθμιση εφόσον οι συναλλαγές είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το λειτουργικό νόμισμα
της εταιρίας, η οποία συμμετέχει στη συναλλαγή και οι συναλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν τα
αποτελέσματα. Αυτή η τροποποίηση δεν είναι σχετική με τις λειτουργίες της Εταιρίας. Αυτή η τροποποίηση
δεν ισχύει για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
•

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) - Επιλογή Εύλογης Αξίας (ισχύει από 01.01.2006)

Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων και περιορίζει τη δυνατότητα προσδιορισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων σε αυτή την
κατηγορία. Η Εταιρία θεωρεί ότι η τροποποίηση αυτή δεν θα έχει επίδραση στην κατηγοριοποίηση
χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς η Εταιρία θα ικανοποιεί τα τροποποιημένα κριτήρια για τον
προσδιορισμό χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
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•

ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (Τροποποίηση) - Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης (ισχύει από
01.01.2006)

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές για τις οποίες η
Εταιρία έχει προηγουμένως δηλώσει ότι είναι ασφαλιστικά συμβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά στην εύλογη
αξία και μεταγενέστερα στη μεγαλύτερη από: (α) το αναπόσβεστο υπόλοιπο των σχετικών προμηθειών που
έχουν εισπραχθεί και το έσοδο έχει αναβληθεί και (β) το έξοδο που απαιτείται για την διευθέτηση της
υποχρέωσης κατά την ημερομηνία ισολογισμού Η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι αυτή η
τροποποίηση δεν είναι σχετική με την Εταιρία.
•

ΔΛΠ 21 (Τροποποίηση) - Επένδυση σε Επιχείρηση του Εξωτερικού (ισχύει από 01.01.2006)

Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει την αναταξινόμηση στα ίδια κεφάλαια των συναλλαγματικών διαφορών που
προκύπτουν από νομισματικά στοιχεία ανεξαρτήτως από το εάν ή όχι το νομισματικό στοιχείο παρουσιάζεται στο
νόμισμα λειτουργίας είτε της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας είτε της επιχείρησης στο εξωτερικό. Αυτή η
τροποποίηση δεν ισχύει για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας
•

ΔΠΧΠ 6 - Αναζήτηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων (ισχύει από 01.01.2006)

Αυτό το πρότυπο παρέχει συγκεκριμένη λογιστική καθοδήγηση για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με
δραστηριότητες εξόρυξης. Αυτή η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
•

ΔΕΕΧΠ 4 - Προσδιορισμός εάν μια επιχειρηματική συμφωνία περιλαμβάνει μίσθωση (ισχύει από
01.01.2006)

Η διερμηνεία διευκρινίζει κάτω από ποιες προϋποθέσεις μία συμφωνία είναι ή περιλαμβάνει μίσθωση και θα
πρέπει ο λογιστικός χειρισμός της να είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 17 – Μισθώσεις. Η ΔΕΕΧΠ 4
δεν επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάμενων επιχειρηματικών συμφωνιών και δεν επηρεάζει τις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
•

ΔΕΕΧΠ 5 - Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ισχύει από 01.01.2006)

Η διερμηνεία διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισμό στην περίπτωση που μια εταιρία συμμετέχει σε ταμείο για
χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Η διερμηνεία δεν έχει
εφαρμογή στην Εταιρία.
•

ΔΕΕΧΠ 6 - Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένες αγορές, άχρηστες
ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές (ισχύει από 01.01.2006)

Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία.
•

ΔΠΧΠ 7 - Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική τροποποίηση στο ΔΛΠ
1 - Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου

Το πρότυπο και η τροποποίηση έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2007 και εισάγει επιπλέον
γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά
εργαλεία. Το πρότυπο και η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία.
•

ΔΠΧΠ 8 - Τομείς Δραστηριοτήτων

Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τομείς
αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι
τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο /
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Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν
την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η Εταιρία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009.
•

ΔΕΕΧΠ 7 - Εφαρμογή της μεθόδου επαναδιατύπωσης του ΔΛΠ 29

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2006 και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του
ΔΛΠ 29 σε μια περίοδο παρουσίασης στην οποία μια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην
οικονομία του λειτουργικού νομίσματός της, εφόσον η οικονομία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην προγενέστερη
περίοδο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία.
•

ΔΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαΐου 2006 και εξετάζει συναλλαγές που περιλαμβάνουν την έκδοση
συμμετοχικών τίτλων - όπου το αναγνωρίσιμο λαμβανόμενο τίμημα είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των
συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν – προκειμένου να καθοριστεί εάν εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του
ΔΠΧΠ 2. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία.
•

ΔΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παράγωγων

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2006 και απαιτεί μια οικονομική οντότητα να αξιολογήσει εάν
ένα ενσωματωμένο παράγωγο πρέπει για να διαχωριστεί από τη σύμβαση με την οποία αποκτήθηκε και να
αξιολογηθεί ως μεμονωμένο παράγωγο όταν η οικονομική οντότητα γίνεται αρχικά συμβαλλόμενο μέρος στη
σύμβαση. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία.
•

ΔΕΕΧΠ 10 - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και Απομείωση

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2006 και απαγορεύει τις ζημίες απομείωσης που
αναγνωρίζονται σε μια ενδιάμεση περίοδο, όσον αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους και
τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε
ισολογισμούς μεταγενέστερων ημερομηνιών. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία.
•

ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου (δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την ΕΕ)

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισμό όπου οι υπάλληλοι μίας
θυγατρικής εταιρίας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρίας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι
συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με
διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
•

ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης (δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την ΕΕ)

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε
συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία.

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
3.1

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες της Εταιρίας την εκθέτουν σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους: πιστωτικό
κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς. Η γενική πολιτική διαχείρισης κινδύνου της Εταιρίας αποσκοπεί στο να
ελαχιστοποιεί πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική επίδοση, χρηματοοικονομική κατάσταση
και ταμειακή ροή της Εταιρίας.
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α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρία 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 Εταιρίας δεν εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο από
την επίδραση των διακυμάνσεων στην αγορά συναλλάγματος, λόγω του μικρού ύψους των επηρεαζόμενων
κονδυλίων.
(ii) Κίνδυνος τιμών
Η Εταιρία 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 Εταιρίας, η Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις και
παραδοχές που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται στις
οικονομικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια του επόμενου οικονομικού έτους.

5. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Μισθοί, ημερομίσθια και επιδόματα προσωπικού
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές δαπάνες προσωπικού

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
1.381.399,02
3.514.246,32
336.305,73
898.023,31
56.088,62
130.365,97
1.773.793,37
4.542.635,60

Ο μέσος αριθμός εργαζομένων της Εταιρίας κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2006 ήταν 155, από τον
Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο 2006 η Εταιρία είχε έναν εργαζόμενο και το τελευταίο τρίμηνο του 2006 δεν
είχε κανέναν εργαζόμενο. Για το 2005 ο μέσος αριθμός εργαζομένων της Εταιρίας ήταν 132.

6. Λοιπά λειτουργικά έξοδα

Ενοίκια
Αποσβέσεις
Έξοδα ταξιδίων
Φόροι-τέλη
Αμοιβές λογιστών
Αμοιβές τρίτων
Λοιπά

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
11.506,60
14.431,33
9.174,39
9.977,28
71.297,79
154.357,39
20.869,15
66.359,81
31.800,00
24.635,00
55.433,81
34.975,00
26.873,80
64.917,88
226.955,54

369.653,69
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7. Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
31 Δεκεμβρίου
2006
2005
2.520,00
4.756,02
7.276,02

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

-

8. Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)
31 Δεκεμβρίου
2006
2005
172,31
139,08
(45.870,59)
(17.251,67)
(45.698,28)
(17.112,59)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

9. Ενσώματα πάγια στοιχεία
ΚτίριαΤεχνικά
Έργα

Έπιπλα &
Λοιπός
Εξοπλισμός

Σύνολο

ΚΟΣΤΟΣ
Υπόλοιπο 23 Ιανουαρίου 2004
Προσθήκες

61.970,26

11.883,15

73.853,41

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

61.970,26

11.883,15

73.853,41

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 23 Ιανουαρίου 2004
Αποσβέσεις περιόδου

2.501,09

4.322,74

6.823,83

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

2.501,09

4.322,74

6.823,83

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005

59.469,17

7.560,41

67.029,58

ΚΟΣΤΟΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες

61.970,26
-

11.883,15
157,98

73.853,41
157,98

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006

61.970,26

12.041,13

74.011,39

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006
Αποσβέσεις περιόδου

2.501,09
3.074,25

4.322,74
1.391,96

6.823,83
4.466,21

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006

5.575,34

5.714,70

11.290,04

56.394,92

6.326,43

62.721,35

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2006
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BEST DIRECT A.E.
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

10. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία για το έτος έως 31 Δεκεμβρίου 2006 είχαν ως εξής:
Λογισμικά
προγράμματα
ΚΟΣΤΟΣ
Υπόλοιπο 23 Ιανουαρίου 2004
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

14.711,00
14.711,00

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 23 Ιανουαρίου 2004
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005

3.153,45
3.153,45
11.557,55

ΚΟΣΤΟΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006

14.711,00
1.623,00
16.334,00

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2006

3.153,45
4.708,18
7.861,63
8.472,37

11. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Εγγυήσεις ΔΕΗ
Εγγυήσεις ενοικίων

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
401,00
401,00
1.959,93
1.890,00
2.360,93
2.291,00

12. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις

31 Δεκεμβρίου
2006
55,89
55,89

2005
348.993,33
11.221,02
360.214,35
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BEST DIRECT A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2006
Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Η Εταιρία διατηρεί καταθετικούς λογαριασμούς στην EFG Eurobank Ergasias. Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές
καταθέσεις έχουν μέση λήξη μικρότερη των 30 ημερών.

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
262,39
70,55
17.448,30
101.791,32
17.710,69
101.861,87

14. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις

31 Δεκεμβρίου
2006
2.807,89
22.222,64
25.030,53

2005
36.669,24
295.149,62
331.818,86

15. Δάνεια
Η Εταιρία έχει λάβει δάνειο από την EFG Eurobank Ergasias με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η Εταιρία 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 Δεκεμβρίου
2006
2005
Βραχυπρόθεσμα
Τραπεζικά Δάνεια

1.389.969,79

800.000,00

16. Μετοχικό Κεφάλαιο

Αριθμός
μετοχών
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2005
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2006

20.000,00
20.000,00

Ονομαστική
Αξία

Συνολική Αξία
μετοχών

3,00
3,00

60.000,00
60.000,00

Το σύνολο των εγκεκριμένων μετοχών έχει πλήρως εκδοθεί και το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου έχει
πλήρως καταβληθεί.
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BEST DIRECT A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2006
Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι παρακάτω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με συνδεδεμένα μέρη:
α)

Έσοδα από μισθώματα και παροχή υπηρεσιών
31 Δεκεμβρίου
2006
2005
Πώληση υπηρεσιών
Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.)
Λοιπές θυγατρικές της μητρικής

β)

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
172,31
139,08

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
45.870,59
17.251,67

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
3.690,18
3.539,76

Λοιπά έξοδα

Λοιπές θυγατρικές της μητρικής
στ)

4.601.699,92

Έξοδα από μισθώματα

Λοιπές θυγατρικές της μητρικής
ε)

1.375.945,61

Χρηματοοικονομικά έξοδα από δανεισμό

Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.)
δ)

123.718,00
4.477.981,92

Έσοδα από τόκους ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων

Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.)
γ)

1.248.047,61
1.278,98

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
43.654,42
33.115,13

Υπόλοιπα που προέρχονται από συναλλαγές σε συνδεδεμένα μέρη
31 Δεκεμβρίου
2006
2005

η)

Δάνεια
Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.)

1.389.969,79

800.000,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.)

17.710,69

101.861,87

Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπήρχαν δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων μερών.
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BEST DIRECT A.E.
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2006
Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

18. Φόρος Εισοδήματος
Δεν έχει αναγνωριστεί φόρος εισοδήματος δεδομένου ότι η Εταιρεία έχει συσσωρευμένες φορολογικές
ζημιές αξίας περίπου 1.382.687,96 ευρώ, οι οποίες λήγουν μέσα σε μια πενταετία. Επίσης πρόβλεψη για
απαίτηση από αναβαλλόμενους φόρους, σε αντιστάθμιση των προαναφερόμενων φορολογικών ζημιών, δεν
έχει σχηματιστεί δεδομένου ότι είναι μικρή η πιθανότητα σχηματισμού στο μέλλον αντίστοιχου ύψους
φορολογικών κερδών ώστε να αξιοποιηθούν οι εν λόγω φορολογικές ζημιές.

19. Διακοπείσες δραστηριότητες
Τον Ιούνιο 2006 η Εταιρία διέκοψε την παραγωγική της δράση και παράλληλα μετέφερε τις δραστηριότητες
της στην μητρική. Ως αποτέλεσμα, η Εταιρία παραμένει έκτοτε αδρανής και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση
για τη συνέχιση της λειτουργικής της διαδικασίας από τη μητρική.
Τα αποτελέσματα των λειτουργιών και ταμειακών ροών, που οφείλονται στη διακοπή της παραγωγικής της
δράσης, γνωστοποιούνται στις καταστάσεις αποτελεσμάτων και ταμειακών ροών στις συννημένες οικονομικές
καταστάσεις.

20. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού της Εταιρίας

21. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006 και ως εκ τούτου οι φορολογικές
υποχρεώσεις της Εταιρίας για τις επόμενες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.
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