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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Best Direct ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 

  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Best Direct ΑΕ 

 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε μαζί με την 

παρούσα έκθεση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 και τις σημειώσεις επί των οικονομικών 

καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.   

 

Η Εταιρία είναι σε αδράνεια από τον Ιούνιο 2006 και στην  εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2009 η 

Εταιρία έχει αρνητική καθαρή θέση.  Η μελλοντική στρατηγική της Εταιρίας είναι υπό εξέταση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και από τον βασικό μέτοχο. 

 

Η Εταιρία δεν κατέχει χρεόγραφα, δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα και δεν έχει καταθέσεις σε ξένο νόμισμα. 

 

Από της λήξεως της χρήσης έως και σήμερα δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που να αλλιώνουν την 

Οικονομική Κατάσταση της Εταιρίας ή να επιβάλλουν αναπροσαρμογή των στοιχείων του Ισολογισμού.  

 

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, 20 Απριλίου 2010 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.        
 
 
 
 
 
Όθων Κολλυριώτης 
 ΑΔΤ  ΑH-064006 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 
 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας 
«BEST DIRECT A.E.» 
Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 
 
 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας «Best Direct Α.Ε.» που 
αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2009, τις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήματος , μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.  

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση , όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχο 
μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας ,καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό 
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην 
κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων 
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν 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 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη την οικονομική θέση της Ανώνυμης Εταιρείας «Best Direct Α.Ε» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και 
τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου  με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α και 
37 του Κ.Ν.2190/1920. 
 
 

Αθήνα,  22 Απριλίου  2010 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Μάριος Ψάλτης 
ΑΜ ΣΟΕΛ 38081 

 
 

 
ΠράισγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία 

Λ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 113 
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Ισολογισμός

31 Δεκεμβρίου
Σημ.: 2009 2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10 401,00 401,00

401,00 401,00
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 11 2.569,81 2.037,66
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 78,79 1.160,81

2.648,60 3.198,47

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.049,60 3.599,47

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο 13 1.494.990,00 1.494.990,00
Ζημιές εις νέον (1.502.960,42) (1.540.737,66)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (7.970,42) (45.747,66)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14 11.019,09 49.346,54
Δάνεια 15 0,93 0,59
Σύνολο Υποχρεώσεων 11.020,02 49.347,13

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.049,60 3.599,47  
 
 
 
 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &                        ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    ΤΟΥ Δ.Σ.                                       
 
 
 
 
 
 
ΟΘΩΝ Δ. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ               ΜΑΡΙΑ Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΛΗΣ 
     Α.Δ.Τ. AH- 064006                     Α.Δ.Τ. Φ-136987    Α.Δ.Τ. Φ-049123 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Σημ.:

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5 - (2.566,08)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 6 (7.539,62) (13.796,11)

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 7 45.330,91 -

Λειτουργικά αποτελέσματα 37.791,29 (16.362,19)

Χρηματοοικονομικά έξοδα / έσοδα (καθαρά) 8 (14,05) 352,89

Κέρδη προ φόρων 37.777,24 (16.009,30)

Φόροι 9 - (11.970,47)

Κέρδη περιόδου 37.777,24 (27.979,77)

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα
Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους απευθείας στην καθαρή θέση - -

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα 37.777,24 (27.979,77)

1.01-31.12.2009 1.01-31.12.2008

 
 
 
 
 
 
 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &                        ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    ΤΟΥ Δ.Σ.                                       
 
 
 
 
 
 
ΟΘΩΝ Δ. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ               ΜΑΡΙΑ Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΛΗΣ 
     Α.Δ.Τ. AH- 064006                     Α.Δ.Τ. Φ-136987    Α.Δ.Τ. Φ-049123 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Ζημιές εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2008 1.494.990,00 (1.512.757,89) (17.767,89)

Λοιπά συνολικά έσοδα - - -

Ζημιές περιόδου - (27.979,77) (27.979,77)

Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2008 1.494.990,00 (1.540.737,66) (45.747,66)

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2009 1.494.990,00 (1.540.737,66) (45.747,66)

Λοιπά συνολικά έσοδα - - -

Κέρδη περιόδου - 37.777,24 37.777,24

Υπόλοιπο 31ης Δεκεμβρίου 2009 1.494.990,00 (1.502.960,42) (7.970,42)  
 
 
 
 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &                        ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    ΤΟΥ Δ.Σ.                                       
 
 
 
 
 
 
ΟΘΩΝ Δ. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ               ΜΑΡΙΑ Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΛΗΣ 
     Α.Δ.Τ. AH- 064006                     Α.Δ.Τ. Φ-136987    Α.Δ.Τ. Φ-049123 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών

Σημ.:
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ Ζημιές προ φόρων 37.777,24 (16.009,30)
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Χρεωστικοί / Πιστωτικοί τόκοι 14,05 (352,89)
Διαγραφές προμηθευτών (45.330,45) -

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων (532,15) (1.165,96)
Μείωση προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 7.003,00 9.655,76
Πληρωθέντες τόκοι (15,34) (258,91)
Καταβληθέντες Φόροι - (11.970,47)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (1.083,65) (20.101,77)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες 1,29 611,80
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 1,29 611,80

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Δάνεια 0,34 0,59
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 0,34 0,59

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου (1.082,02) (19.489,38)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.160,81 20.650,19

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης  περιόδου 12 78,79 1.160,81

1.01-31.12.2009 1.01-31.12.2008

 
         
 
 
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &                        ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    ΤΟΥ Δ.Σ.                                       
 
 
 
 
 
 
ΟΘΩΝ Δ. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ               ΜΑΡΙΑ Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΛΗΣ 
     Α.Δ.Τ. AH- 064006                     Α.Δ.Τ. Φ-136987    Α.Δ.Τ. Φ-049123                                           
                                                                                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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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 
Open24 AE (100%).   
 
Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρίας είναι η οδός Λ. Συγγρού 188, Καλλιθέα, Ελλάδα.   
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 20 
Απριλίου 2010 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 2009. Αυτά  είναι σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΠΑ 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 σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠΑ 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. 

Τον Ιούνιο 2006 η Εταιρία διέκοψε την παραγωγική της δράση και παραμένει έκτοτε αδρανής. 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. 

 
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.    
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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 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: 
Η Εταιρία δεν συνάπτει τέτοιες μισθώσεις. 
 
 
2.5 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται κατά το ποσό που η 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του.   
 
Δεν υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή, ούτε υπήρχαν ενδείξεις πως κάποιο 
περιουσιακό στοιχείο υποκείμενο σε απόσβεση έχει απομειωθεί κατά την διάρκεια της περιόδου που αφορούν 
οι συγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις. 
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2.6 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. 
 
 
2.7 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. 
 
 
2.8 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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2.9 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.  
 
2.10Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις όψεως σε τράπεζες. 
 
2.11 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. 
 
2.12 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. 
 
2.13  Νέα ΔΠΧΠ και διερμηνείες (ΕΔΔΠΧΑ διερμηνείες)  
 
(α) Τροποποιήσεις, νέα πρότυπα και διερμηνείες που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2009 
                                                                          
-Δ.Λ.Π. 1, Αναθεωρημένο- Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων.          
                                                                                 
-Δ.Λ.Π. 23, Τροποποίηση- Κόστος δανεισμού.   
                                                                                                
-Δ.Π.Χ.Α. 1 και Δ.Λ.Π. 27, Τροποποιήσεις- Κόστος επένδυσης σε Θυγατρική, από κοινού ελεγχόμενη 
οικονομική οντότητα ή συγγενής.        
                   
-Δ.Λ.Π. 32 και Δ.Λ.Π. 1, Τροποποίηση- Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (puttable) και 
υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη ρευστοποίηση.  
 
-Δ.Λ.Π. 39 και Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 9, Τροποποίησεις στα ενσωματωμένα παράγωγα.       
                                                                            
-Δ.Π.Χ.Α. 2,  Τροποποίηση- Προϋποθέσεις κατοχύρωσης και ακύρωσης.   
                                                                                        
-Δ.Π.Χ.Α. 7,  Τροποποίηση- Βελτίωση γνωστοποιήσεων για τα χρηματοοικονομικά μέσα. 
                                                                          
-Δ.Π.Χ.Α. 8, Κλάδοι δραστηριοτήτων.                 
                                                                                  
 
-Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 13, Προγράμματα ανταμοιβής πελατών       
                                                                                           
-Τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα που αποτελούν μέρος του ετήσιου προγράμματος βελτίωσης του Συμβουλίου 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (έχουν εκδοθεί από τον Μάιο 2008).            
                                                                              
 
Η εφαρμογή των προαναφερθέντων προτύπων και διερμηνειών δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επιρροή 
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την περίοδο της αρχικής εφαρμογής τους. Το Δ.Λ.Π. 1 
επηρεάζει την παρουσίαση των μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια που προέρχονται από συναλλαγές με μετόχους 
της οντότητας και τις αλλαγές που προέρχονται από συναλλαγές με τρίτους. Δε μεταβάλλει την αναγνώριση, 
την επιμέτρηση ή τη γνωστοποίηση συγκεκριμένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από 
άλλα πρότυπα. Οι οικονομικές οντότητες μπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε μία κατάσταση  
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(κατάσταση συνολικού εισοδήματος) είτε δύο καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσμάτων και κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος). Η Εταιρεία έχει αποφασίσει να παρουσιάζει μία κατάσταση όταν δεν υπάρχουν λοιπά 
συγκεντρωτικά εισοδήματα.      
                                                                                     
(β) Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ        
                                                                           
-Δ.Λ.Π. 24, Τροποποίηση- Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση).           
                                
-Δ.Λ.Π. 27, Αναθεωρημένο- Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 
2010).            
                                      
-Δ.Λ.Π. 32, Τροποποίηση- Κατάταξη δικαιωμάτων (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2011).         
                                                                  
-Δ.Λ.Π. 39, Τροποποίηση- Μέσα κατάλληλα προς αντιστάθμιση (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2010).            
                                                       
-Δ.Π.Χ.Α. 2, Τροποποιήσεις- Πληρωμή βάση αξίας των μετοχών του Ομίλου που διακανονίζονται σε μετρητά 
(δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση).         
                                                                                          
-Δ.Π.Χ.Α. 3, Αναθεωρημένο- Συνενώσεις επιχειρήσεων (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2010).         
                                                                  
-Δ.Π.Χ.Α. 9, Χρηματοοικονομικά μέσα (δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση). 
                                                                  
-Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14, Τροποποίηση- Προπληρωμή της ελάχιστης απαίτησης χρηματοδότησης (δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση).    
               
-Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15, Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2010).      
                                                     
-Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16, Αντισταθμίσεις μίας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό (σε ισχύ από 1η 
Ιανουαρίου 2010).   
                                
-Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17, Διανομές μη ταμειακών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους (σε ισχύ από 1η 
Ιανουαρίου 2010).      
                                     
-Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 19, Αντικατάσταση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους (δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση).       
    
-Τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα που αποτελούν μέρος του ετήσιου προγράμματος βελτίωσης του Συμβουλίου 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (έχουν εκδοθεί τον Απρίλιο 2009, δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση). 
 
 
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 έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου όσον αφορά τις ταμειακές συναλλαγές και τα 
έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, αφού τα έσοδα προέρχονται κατά βάση από τη μητρική Εταιρία. Ωστόσο, 
δεν αναμένονται σημαντικές ζημιές αφού οι ταμειακές συναλλαγές περιορίζονται μόνο σε πιστωτικά ιδρύματα 
με υψηλή ποιότητα πίστωσης. 
 
Λόγω της σχέσης με τη μητρική της εταιρίας, η Best Direct δεν έχει πιστωτικό όριο. Το ανοιχτό υπόλοιπο 
εξαρτάται από τον όγκο συναλλαγών και στις 31 Δεκεμβρίου 2009 είναι λιγότερο των 3 μηνών. Η Εταιρία δεν 
αναμένεται να έχει ζημιές από τη μη είσπραξη λόγω της υψηλής φερεγγυότητας της μητρικής.  
 
β) Κίνδυνος αγοράς 
 
(i) Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Η χρηματοοικονομική κατάσταση και οι ταμειακές ροές της Εταιρίας εκτίθενται σε κίνδυνο από τις επιδράσεις 
των διακυμάνσεων στα ισχύοντα επιτόκια αγοράς. Ο κίνδυνος επιτοκίου σε ταμειακές ροές είναι ο κίνδυνος οι 
μελλοντικές ροές μετρητών ενός χρηματοοικονομικού μέσου να διακυμανθούν λόγω των αλλαγών στα επιτόκια 
της αγοράς. Ο κίνδυνος επιτοκίου εύλογης αξίας είναι ο κίνδυνος η αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου να 
διακυμανθεί λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών τα περιθώρια 
επιτοκίου μπορεί να αυξηθούν, αλλά μπορεί και να μειωθούν ή να δημιουργήσουν ζημίες όταν παρουσιαστούν 
μη αναμενόμενες αλλαγές.  
 
Τα έσοδα της Εταιρίας καθώς και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες από τις 
διακυμάνσεις επιτοκίου στην αγορά, διότι η Εταιρία δεν διαθέτει σημαντικά έντοκα περιουσιακά στοιχεία 
Ενεργητικού.  
 
Η έκθεση σε κινδύνους οι οποίοι οφείλονται σε διακύμανση επιτοκίων επί των δανειακών υποχρεώσεων, 
περιορίζεται ως κίνδυνος ταμειακών ροών από μεταβολές στα κυμαινόμενα επιτόκια. 
 
Η Εταιρεία συντηρεί γραμμή πίστωσης με την Τράπεζα με κυμαινόμενο επιτόκιο που οι συμβατικές 
ημερομηνίες αλλαγής του γίνεται σε λιγότερο από έξι (6) μήνες. 
 
 
(ιi) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Η χρηματοοικονομική κατάσταση και οι ταμειακές ροές της Εταιρίας δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο από 
την επίδραση των διακυμάνσεων στην αγορά συναλλάγματος, για το λόγο ότι λειτουργεί σε ένα και μόνο 
οικονομικό περιβάλλον (Ελλάδα) και δεν είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους από ξένο νόμισμα. 
 
(ιii) Κίνδυνος τιμών 
 
Η Εταιρία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από την μεταβολή της αξίας χρεογράφων και λοιπών κινητών αξιών μιας 
και δεν έχει ανάλογες επενδύσεις. 
 
 
γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταμειακά υπόλοιπα και δυνατότητα 
άντλησης κεφαλαίων μέσω ενός επαρκούς ύψους δεσμευμένων πιστωτικών διευκολύνσεων.  
 
Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί τη ρευστότητα σε συνεχή βάση. Ο κίνδυνος ρευστότητας μειώνεται 
από την ύπαρξη επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και από τη διαθεσιμότητα πιστώσεων από τη μητρική. 
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3.2 Διαχείριση κεφαλαίου  
 
Ο ισολογισμός της Εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2009 εμφάνιζε αρνητικό σύνολο ιδίων κεφαλαίων. Επειδή το 
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 είναι κατώτερο από το 1/10 του 
μετοχικού κεφαλαίου της, συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. 
  
Η μητρική εταιρία EFG Eurobank Ergasias SA παρέχει οικονομική στήριξη στην εταιρία και έχει δεσμευτεί 
επίσημα να συνεχίσει να παρέχει χρηματοοικονομική στήριξη στη εταιρία για το άμεσο μέλλον. 
 
 
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. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  
 

 1.01-31.12.2009 1.01-31.12.2008 
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης - 2.566,08 
 - 2.566,08 

 
 
 
6. Λοιπά λειτουργικά έξοδα  

 1.01-31.12.2009 1.01-31.12.2008 
Ενοίκια για λετουργικές μισθώσεις 3.283,26 3.204,11 
Έξοδα δημοσιεύσεων 1.158,88 3.217,73 
Λοιπά 3.097,48 7.374,27 
 7.539,62 13.796,11 
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7. Λοιπά έσοδα εκμεταλεύσεως 
 

 1.01-31.12.2009 1.01-31.12.2008 
Έσοδα από μητρική 45.330,91 - 
 45.330,91 - 

 
 
8. Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά) 
 
 

 1.01-31.12.2009 1.01-31.12.2008 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1,29 611,80 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (15,34) (258,91) 
 (14,05) 352,89 

 
 
 
9. Φόροι 
 

 1.01-31.12.2009 1.01-31.12.2008 
Περαίωση προηγούμενων χρήσεων - 11.970,47 
 - 11.970,47 

 
 
 
 
10. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 

 31 Δεκεμβρίου 
 2009 2008 

Δοσμένες εγγυήσεις ΔΕΗ 401,00 401,00 
 
 
 
11. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 

 31 Δεκεμβρίου 
 2009 2008 

Ελληνικό δημόσιο 2.569,81 1.990,31 
Λοιπές απαιτήσεις - 47,35 

 2.569,81 2.037,66 
 
 
12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Η Εταιρία διατηρεί καταθετικό λογαριασμό στην EFG Eurobank Ergasias. Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
καταθέσεις έχουν μέση λήξη μικρότερη των 30 ημερών. 
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 31 Δεκεμβρίου 
 2009 2008 

Ταμείο 66,20 66,20 
Καταθέσεις όψεως 12,59 1.094,61 

 78,79 1.160,81 
 
 
13. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
 

  
Αριθμός 
μετοχών 

Ονομαστική 
Αξία 

Συνολική 
Αξία 

μετοχών 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2008 498.330 3,00 1.494.990 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2009 498.330 3,00 1.494.990 

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

   
   
   

14. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
  

 31 Δεκεμβρίου 
 2009 2008 
Προμηθευτές 3.629,50 1.803,78 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι-τέλη - 1.068,18 
Υποχρεώσεις σε συνδεόμενα μέρη (σημείωση 16) 7.389,59 46.474,58 
 11.019,09 49.346,54    

   
   
   
   

 
15. Δάνεια 
 
Η Εταιρία έχει λάβει δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου από την EFG Eurobank Ergasias ανοιχτό (αλληλόχρεο) 
λογαριασμό. 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.  
 
Η εύλογη αξία του δανείου είναι περίπου ίση με τη λογιστική αξία του.  
 
 
 
 



  Οικονομικές καταστάσεις 
   της 31 Δεκεμβρίου 2009 

 20

 
 

 31 Δεκεμβρίου 
 2009 2008 
Βραχυπρόθεσμα   
Τραπεζικά Δάνεια 0,93 0,59 

 
 
 
 
16. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Η Εταιρία ελέγχεται από την Open24 AE η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία με τη 
σειρά της ελέγχεται κατά 100% από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (που εδρεύει στην Αθήνα και 
είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών). H Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. είναι μέλος του 
διεθνούς Ομίλου EFG. Σύμφωνα με ενημέρωση του Ομίλου EFG στις 11 Αυγούστου 2009, έπειτα από 
αναδιάρθρωση που έλαβε χώρα στις 6 Αυγούστου 2009 στον εν λόγω 'Όμιλο, η Private Financial Holdings 
Limited (PFH), η οποία ανήκει και ελέγχεται έμμεσα από  μέλη της οικογένειας Λάτση, έγινε η απώτερη 
μητρική εταιρεία της Τράπεζας. Με στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου 2009, ο Όμιλος EFG κατέχει, μέσω 100% 
θυγατρικών του, ποσοστό 44,1% των κοινών μετοχών με ψήφο και των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας. Οι 
υπόλοιπες μετοχές με ψήφο και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας κατέχονται από θεσμικούς και 
άλλους επενδυτές, κανείς εκ των οποίων, εξ όσων η Τράπεζα γνωρίζει, δεν κατέχει ποσοστό 5% και άνω. 
 
Τόσο πριν όσο και μετά την αναδιάρθρωση του Ομίλου EFG, τα δικαιώματα ψήφου της απώτερης μητρικής 
εταιρείας (δηλαδή της EFG Bank European Financial Group ή της Private Financial Holdings Limited 
αντίστοιχα) κατέχονται άμεσα και/ή έμμεσα από μέλη της οικογένειας Λάτση. 
 
Οι παρακάτω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με συνδεδεμένα μέρη: 
 
 
a) Έσοδα από τόκους ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων  
 

 31 Δεκεμβρίου 
 2009 2008 
Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.) 1,29 13,28 

 
 
 
β) Έξοδα από μισθώματα  
 

 31 Δεκεμβρίου 
 2009 2008 
Λοιπές θυγατρικές της μητρικής 3.169,44 3.092,78 

 
 
 
γ) Έξοδα από τόκους 
 

 31 Δεκεμβρίου 
 2009 2008 
Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.) 15,34 258,91 
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δ) Υπόλοιπα που προέρχονται από συναλλαγές σε συνδεδεμένα μέρη 
 

 31 Δεκεμβρίου 
 2009 2008 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   
Λοιπές θυγατρικές της μητρικής 7.389,59 46.474,58 
   
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   
Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.) 12,59 1.094,61 

 
 
ε) Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Δεν υπήρχαν δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων μερών. 
 
 
17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού. 
 
 
18. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 
 
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007 και ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις 
της Εταιρίας για τις χρήσεις 2008 & 2009 δεν έχουν καταστεί οριστικές. 


