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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΟΡΕΝ 24 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 έβδομη εταιρική μας χρήση, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους €3.424.392 έναντι
€4.034.676 της παρελθούσας χρήσεως. 15 νέα καταστήματα Open24 τέθηκαν σε λειτουργία κατά το 2006,
ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των καταστημάτων στο τέλος του έτους σε 95. Ως συνέχεια της Δικαιόχρησης
(Franchising), 42 επιπλέον καταστήματα Open24 δόθηκαν σε Δικαιοδόχους ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό
των καταστημάτων Open24 σε Δικαιοδόχους στο τέλος του 2006 σε 75.
Τα κυριότερα σημεία των αποτελεσμάτων της περασμένης χρήσεως είναι τα εξής :
1.

O κύκλος εργασιών της Εταιρίας έφτασε τα €41.435.241 έναντι €35.091.729, παρουσιάζοντας αύξηση
18%.

2.

Το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 30% και έφτασε τα €34.847.162 από €26.862.598

3.

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ήταν κέρδη ύψους
€86.793

Προοπτικές για το 2008
Το 2008, η Εταιρία 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 Δικαιόχρησης (Franchising).
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 “OPEN 24 AE ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ,
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ”
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες oικονομικές καταστάσεις της ΟPEN 24 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, 12 Μαρτίου 2007
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΙΡΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 12111
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Ισολογισμός
Σημ.:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

31/12/2006

12
13

31/12/2005

4.740.086
837.961
60.000
556.915
70.314
6.265.276

6.037.193
497.876
490.639
89.852
7.115.561

13.286.636
458.225
13.744.861

6.447.867
437.034
6.884.901

20.010.137

14.000.463

20
21

2.988.600
472.846
3.844.433
7.305.879

2.988.600
348.707
4.346.510
7.683.818

17

281.257
281.257

309.835
309.835

18

6.027.302
572.314
5.823.386
12.423.002

4.478.866
402.372
1.125.573
6.006.810

Σύνολο Υποχρεώσεων

12.704.259

6.316.645

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

20.010.137

14.000.463

14
11

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

15
16

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικά
Κέρδη εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την Εταιρία
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Δάνεια

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΘΩΝ Δ. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ – 002874

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΧΑΒΟΥΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ – 196669

19

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ Η. ΡΟΓΚΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ – 065218

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α. ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ
Α.Δ.Τ. Μ - 157734

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Σημ.:
Πωλήσεις
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

5

1/1-31/12/2006

1/1-31/12/2005

41.435.241
2.242.548

35.091.729
1.541.906

787.431

698.086

Κέρδη από πώληση παγίων
Προμήθειες πωλήσεων

6

(16.302.316)

(11.007.687)

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

7

(15.936.670)

(12.487.505)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

8

(11.944.646)

(10.238.521)

Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)

9

(194.794)

(105.220)

86.793

3.492.789

(464.732)
(377.939)

(1.361.385)
2.131.404

Κέρδη προ φόρων
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) περιόδου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΘΩΝ Δ. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ – 002874

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΧΑΒΟΥΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ – 196669
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Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ Η. ΡΟΓΚΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ – 065218

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α. ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ
Α.Δ.Τ. Μ - 157734
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Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Σημ.:
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2005
Μεταφορά σε αποθεματικά

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

56.845

5.566.968

8.612.414

291.862

(291.862)

-

(3.060.000)

(3.060.000)

2.131.404

2.131.404

2.988.600
21

Μέρισμα χρήσεως 2004
Κέρδη περιόδου

Σύνολο

Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2005

2.988.600

348.707

4.346.510

7.683.818

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2006

2.988.600

348.707

4.346.510

7.683.818

124.139

(124.139)

-

(377.939)

(377.939)

3.844.433

7.305.879

Μεταφορά σε αποθεματικά

21

Ζημιές περιόδου
Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΘΩΝ Δ. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ – 002874

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΧΑΒΟΥΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ – 196669

2.988.600

472.846

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ Η. ΡΟΓΚΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ – 065218

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α. ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ
Α.Δ.Τ. Μ - 157734

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
Σημ.:
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Κέρδη από πώληση παγίων
Έσοδα τόκων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

1/131/12/2006

1/131/12/2005

86.793

3.492.789

1.561.562
(28.578)
(787.431)
(4.319)
199.114

1.831.206
58.197
(698.086)
(3.843)
109.063

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων
Μείωση/(αύξηση) λοιπών στοιχείων ενεργητικού
(Μείωση)/αύξηση προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(6.838.768)
(66.276)
1.718.378
(445.194)
(4.604.719)

780.078
79.122
(1.301.540)
(1.370.713)
2.976.273

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(2.753.015)
(671.377)
3.607.284
(60.000)
122.892

(3.808.621)
(226.055)
2.524.172
(1.510.503)

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Mερίσματα πληρωθέντα
Τόκοι εισπραχθέντες
Καταβληθέντες τόκοι
Δάνεια
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

4.319
(199.114)
4.697.813
4.503.019

(3.060.000)
3.843
(109.063)
1.125.573
(2.039.647)

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

21.191

(573.878)

437.034

1.010.912

458.225

437.034

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
16

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΘΩΝ Δ. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ – 002874

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΧΑΒΟΥΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ – 196669

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ Η. ΡΟΓΚΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ – 065218

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α. ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ
Α.Δ.Τ. Μ - 157734

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 27 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 Εταιρία έχει συσταθεί και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, με βασικό μέτοχο την
EFG Business Services (99.99%).
Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρίας είναι η οδός Λ. Συγγρού 188, Καλλιθέα, Ελλάδα. Η ηλεκτρονική
διεύθυνση της Εταιρίας είναι www.open24.gr
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 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.
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2.2 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.
2.3 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.
2.4 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 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 (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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2.5 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.
2.6 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.
β) Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρία είναι ο εκμισθωτής
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις:
Η Εταιρία 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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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 Εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα συνταξιοδότησης καθορισμένων εισφορών σύμφωνα με τα οποία
καταβάλει εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία. Η Εταιρία 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 Εταιρία
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 Εταιρία.
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 Διοίκηση 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 Εταιρίας αναγνωρίζεται ως έξοδο προσωπικού στη χρήση που εγκρίνεται από τους μετόχους της Εταιρίας.
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
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το σκοπό για τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες. Οι
ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται.
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
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
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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.
•

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.
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•

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 /
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.
2.16 Ανακατάταξη κονδυλίων
Έγιναν οι εξής ανακατατάξεις: 1) του ποσού που αφορά φόρους από το κονδύλι “Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις” στο κονδύλι “Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις”, προκειμένου οι οικονομικές καταστάσεις
του 2006 να είναι συγκρίσιμες με αυτές του 2005.
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3.

Διαχείριση 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 Εταιρίας αποσκοπεί στο να
ελαχιστοποιεί πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική επίδοση, χρηματοοικονομική κατάσταση
και ταμειακή ροή της Εταιρίας.
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. 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 Εταιρία 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.

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

Έσοδα ενοικίων
Παραχώρηση προνομίων σε Δικαιοδόχους
Ασφαλιστικές αποζημειώσεις
Λοιπά

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
1.734.536
979.695
392.437
395.104
5.164
123.645
110.411
43.461
2.242.548
1.541.906
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6.

Προμήθειες πωλήσεων

Αμοιβές Δικαιοδόχων
Αμοιβές Best Direct AE
Αμοιβές ελευθέρων επαγγελμάτων
Λοιπές παροχές τρίτων

7.

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
8.812.405
3.595.320
1.248.048
3.267.000
40.893
59.647
6.200.971
4.085.720
16.302.316
11.007.687

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Μισθοί, ημερομίσθια και επιδόματα προσωπικού
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
Κόστος συνταξιοδότησης - πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών
Λοιπές δαπάνες προσωπικού

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
11.542.452
9.106.993
2.786.798
2.265.153
179.308
128.207
1.428.112
987.152
15.936.670
12.487.505

Ο μέσος αριθμός εργαζομένων της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006 ήταν 606 (2005: 534).

8.

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

Ενοίκια για λετουργικές μισθώσεις
Αποσβέσεις
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
ΦΠΑ μη εκπ/νος λόγω pro-rata
Επισκευές - συντηρήσεις
ΔΕΚΟ
Ταχυδρομικά
Λοιπά

9.

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
3.951.909
3.331.768
1.561.562
1.831.206
1.705.662
1.178.001
857.281
727.986
784.323
638.944
329.797
314.842
155.900
316.560
2.598.211
1.899.215
11.944.646
10.238.521

Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
4.319
3.843
(199.114)
(109.063)
(194.794)
(105.220)
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10.

Φόρος Εισοδήματος

Φόρος εισοδήματος χρήσης
Αναβαλλόμενος φόρος (σημ. 11)

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
(445.194)
(1.370.713)
(19.538)
9.328

Σύνολο

(464.732)

(1.361.385)

Ο συντελεστής φορολογίας για το 2006 είναι 29% (2005: 32%). Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος για τα
κέρδη πριν τους φόρους με βάση τους ισχύοντες συντελεστές και του εξόδου από φόρους έχει ως εξής:

Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές
Φόρος από εισοδήματα ακινήτων
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς
σκοπούς
Επίδραση διαφοράς φορολογικών συντελεστών
Φόροι

11.

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
86.793
3.492.789
(25.170)
(1.117.692)
(52.036)
(29.391)
(376.276)
(11.250)
(464.732)

(205.006)
(9.295)
(1.361.385)

Αναβαλλόμενος φόρος

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται για όλες τις προσωρινές διαφορές με βάση τη μέθοδο της
πλήρους υποχρέωσης και με αναμενόμενο φορολογικό συντελεστή 25%. Η κίνηση του λογαριασμού
αναβαλλόμενης φορολογίας έχει ως εξής:

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου
Κίνηση περιόδου
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
89.852
80.524
(19.538)
9.328
70.314
89.852

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις προέρχονται από τις προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού.
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12.

Ενσώματα πάγια στοιχεία

ΚτίριαΤεχνικά
Έργα
ΚΟΣΤΟΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές

Έπιπλα &
Λοιπός
Εξοπλισμός

Μεταφορικά
Μέσα

Σύνολο

5.267.214
2.217.193
(1.665.653)

3.193.473
1.591.428
(754.771)

2.433

8.463.121
3.808.621
(2.420.424)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

5.818.755

4.030.130

2.433

9.851.318

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις/ διαγραφές

994.027
527.965
(274.084)

1.839.167
1.047.737
(321.930)

975
268

2.834.169
1.575.970
(596.015)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

1.247.907

2.564.974

1.243

3.814.124

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005

4.570.848

1.465.155

1.190

6.037.193

5.818.755
1.878.590
(2.802.000)

4.030.130
871.925
(1.238.808)

2.433
2.500
(2.433)

9.851.318
2.753.015
(4.043.242)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006

4.895.345

3.663.246

2.500

8.561.091

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις/ διαγραφές

1.247.907
478.230
(595.698)

2.564.974
752.456
(627.002)

1.243
294
(1.399)

3.814.124
1.230.980
(1.224.100)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006

1.130.439

2.690.428

138

3.821.005

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2006

3.764.906

972.818

2.363

4.740.086

ΚΟΣΤΟΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές

21

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

13.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία για το έτος έως 31 Δεκεμβρίου 2006 είχαν ως εξής:
Λογισμικά
προγράμματα
ΚΟΣΤΟΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις/ διαγραφές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005

1.164.849
226.055
(32.314)
1.358.589

636.115
255.236
(30.638)
860.713
497.876

ΚΟΣΤΟΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006

1.358.589
671.377
(24.337)
2.005.629

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

860.713
330.582
(23.627)
1.167.669
837.961

14.

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Δοσμένες εγγυήσεις
Υπεραξία εκμισθώσεων

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
524.215
407.938
32.700
82.701
556.915
490.639
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15.

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Απαιτήσεις από συμβάσεις πελατών
Απαιτήσεις από δικαιοδόχους
Ελληνικό δημόσιο
Λοιπές απαιτήσεις

16.

31 Δεκεμβρίου
2006
8.994.865
2.770.888
1.367.317
153.566
13.286.636

2005
4.450.780
1.247.580
619.320
130.188
6.447.867

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

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

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως

17.

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
406
487
457.819
436.547
458.225
437.034

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την Εταιρία

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου
Προσθήκες/(μειώσεις)
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
309.835
251.638
(28.578)
58.197
281.257
309.835

Η πρόβλεψη για αποζημίωση αποχώρησης προσωπικού υπολογίζεται όπως περιγράφεται στην παράγραφο
2.8(γ)

18.

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Προμηθευτές
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε συνδεόμενα μέρη (σημ. 23)

31 Δεκεμβρίου
2006
3.449.693
691.563
1.836.219
49.828
6.027.302

2005
2.173.811
525.086
1.716.006
63.963
4.478.866
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19.

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

20.

5.823.386

1.125.573

Μετοχικό Κεφάλαιο
Αριθμός
μετοχών

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2005
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2006

1.020.000
1.020.000

Ονομαστική
Αξία

Συνολική Αξία
μετοχών

2,93
2,93

2.988.600
2.988.600

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

21.

Αποθεματικά
Τακτικό
αποθεματικό

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Λοιπά
αποθεματικά

37.411

14.638

4.797

Μεταφορά από κέρδη εις νέον

277.261

14.601

Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2005

314.672

29.239

4.797

348.707

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2006

314.672

29.239

4.797

348.707

Μεταφορά από κέρδη εις νέον

124.139

Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2006

438.811

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2005

Σύνολο

56.845
291.862

124.139
29.239

4.797

472.846

Τα αφορολόγητα αποθεματικά καθίστανται φορολογητέα μόνο εφόσον διανεμηθούν.
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22.

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις

Η Εταιρία έχει τις παρακάτω δεσμεύσεις από τις οποίες δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις:
31 Δεκεμβρίου
2006
2005

Δοθείσες εγγυήσεις προς δικαιοδόχους

5.367.088

2.971.568

Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων των μη ακυρώσιμων μισθωτικών
περιόδων είναι:
31 Δεκεμβρίου 2006
31 Δεκεμβρίου 2005
Κτίρια
Αυτοκίνητα
Κτίρια
Αυτοκίνητα

1 χρόνο
2-5 χρόνια
Μετά από 5 χρόνια

3.600.099

122.901

2.962.913

76.923

3.600.099

122.901

2.962.913

76.923

Το σύνολο των ελάχιστων μελλοντικών πληρωτέων μισθωμάτων που θα ληφθούν από μη ακυρώσιμες
υπενοικιάσεις κατά την ημερομηνία ισολογισμού είναι 2.154.427 ευρώ(31 Δεκεμβρίου 2005: 1.420.832 ευρώ).
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς και της μητρικής, αξιολογούν τη μελλοντική
στρατηγική τους για την 100% θυγατρική Best Direct AE, η οποία διέκοψε την παραγωγική της δράση τον
Ιούνιο 2006 και έκτοτε παραμένει σε αδράνεια. Στην περίπτωση που η απόφαση θα είναι η απορρόφηση της
Best Direct AE από την Εταιρία, τότε η καθαρή θέση της Εταιρίας αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου
1.300.0000 ευρώ από τη στιγμή που οι υποχρεώσεις της θυγατρικής υπερβαίνουν το ενεργητικό της κατά το
συγκεκριμένο ποσό στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

23.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Η Εταιρία 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 Δεκεμβρίου
2006
2005
Πώληση υπηρεσιών
Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.)
Λοιπές θυγατρικές της μητρικής

Έσοδα από ενοίκια
Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.)

34.660.103
5.941.828

29.673.948
5.386.416

40.601.932

35.060.364

517.628

449.848
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β) Έσοδα από τόκους ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων
31 Δεκεμβρίου
2006
Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.)

2005
4.286

3.760

γ) Χρηματοοικονομικά έξοδα από δανεισμό

Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.)

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
105.572
25.573

δ) Έξοδα από μισθώματα

Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.)

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
557.455
528.011

ε) Λοιπά έξοδα

Λοιπές θυγατρικές της μητρικής

31 Δεκεμβρίου
2006
2005
805.597
262.707

στ) Υπόλοιπα που προέρχονται από συναλλαγές σε συνδεδεμένα μέρη
31 Δεκεμβρίου
2006
Εμπορικές απαιτήσεις
Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.)
Λοιπές θυγατρικές της μητρικής

2005

7.900.023
1.093.005
8.993.028

3.523.443
925.066
4.448.509

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές θυγατρικές της μητρικής

49.828

63.963

Δάνεια
Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.)

5.823.386

1.125.573

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

406.394

400.799

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

24.

Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού της Εταιρίας

25.

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις

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