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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Best Direct ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010
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 2010 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 31.12.2010 η
Εταιρία έχει αρνητική καθαρή θέση.

Η µελλοντική στρατηγική της Εταιρίας είναι υπό εξέταση από το

∆ιοικητικό 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 αλλοιώνουν 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, 19 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Όθων Κολλυριώτης
Α∆Τ ΑH-064006
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους (Εταίρους) της Εταιρείας
«Best Direct A.E.»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Best Direct Α.Ε.» (Εταιρεία), που
αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2010, 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 ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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
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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 Εταιρείας «Best Direct Α.Ε.»

κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τη

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και
37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2011
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Μάριος Ψάλτης
ΑΜ ΣΟΕΛ 38081

ΠράισγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία
Λ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι
Α.Μ. ΣΟΕΛ
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Ισολογισµός
Σηµ.:

31 ∆εκεµβρίου
2010
2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

9

401,00
401,00

401,00
401,00

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

10
11

3.642,89
695,96
4.338,85

2.569,81
78,79
2.648,60

4.739,85

3.049,60

12

1.494.990,00
(1.515.771,12)
(20.781,12)

1.494.990,00
(1.502.960,42)
(7.970,42)

13
14

25.519,98
0,99
25.520,97

11.019,09
0,93
11.020,02

4.739,85

3.049,60

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ζηµιές εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
∆άνεια
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΘΩΝ ∆. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ
Α.∆.Τ. ΑH-064006

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ∆. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.∆.Τ. Φ-136987

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ- 087641

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α. ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ
Α.∆.Τ. AZ-015249

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος
Σηµ.:

1.01-31.12.2010

1.01-31.12.2009

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

5

(10.831,26)

(7.539,62)

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης

6

-

45.330,91

(10.831,26)

37.791,29

(39,44)

(14,05)

(10.870,70)

37.777,24

(1.940,00)

-

(12.810,70)

37.777,24

-

-

(12.810,70)

37.777,24

Λειτουργικά αποτελέσµατα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα / έσοδα (καθαρά)

7

(Ζηµιές)/ κέρδη προ φόρων
Φόροι

8

(Ζηµιές)/ κέρδη περιόδου
Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα
Κέρδη/ (Ζηµιές) µετά από φόρους απευθείας στην καθαρή θέση
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΘΩΝ ∆. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ
Α.∆.Τ. ΑH-064006

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ∆. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.∆.Τ. Φ-136987

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ- 087641

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α. ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ
Α.∆.Τ. AZ-015249

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Μετοχικό Κεφάλαιο

Ζηµιές εις νέον

Σύνολο

1.494.990,00

(1.540.737,66)

(45.747,66)

Κέρδη περιόδου

-

37.777,24

37.777,24

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα

-

-

-

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2009

1.494.990,00

(1.502.960,42)

(7.970,42)

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2010

1.494.990,00

(1.502.960,42)

(7.970,42)

Ζηµιές περιόδου

-

(12.810,70)

(12.810,70)

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα

-

-

-

1.494.990,00

(1.515.771,12)

(20.781,12)

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2009

Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΘΩΝ ∆. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ
Α.∆.Τ. ΑH-064006

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ∆. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.∆.Τ. Φ-136987

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ- 087641

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α. ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ
Α.∆.Τ. AZ-015249

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταµειακών ροών
Σηµ.: 1.01-31.12.2010
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζηµιές)/ κέρδη προ φόρων
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Χρεωστικοί / Πιστωτικοί τόκοι
∆ιαγραφές προµηθευτών

1.01-31.12.2009

(10.870,70)

37.777,24

39,44
-

14,05
(45.330,45)

(1.073,08)
14.500,89
(40,00)
(1.940,00)
616,55

(532,15)
7.003,00
(15,00)
(1.083,31)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

0,62
0,62

1,29
1,29

Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
∆άνεια
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

0,00

0,00

617,17

(1.082,02)

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Αύξηση πελατών και λοιπών απαιτήσεων
Αύξηση προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
Πληρωθέντες τόκοι
Πληρωθέντες Φόροι
Καθαρές ταµειακές ροές από/ (σε) λειτουργικές δραστηριότητες

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

11

78,79

1.160,81

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

11

695,96

78,79

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΘΩΝ ∆. ΚΟΛΛΥΡΙΩΤΗΣ
Α.∆.Τ. ΑH-064006

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ∆. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Α.∆.Τ. Φ-136987

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ- 087641

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α. ΤΣΑΡΜΑΚΛΗ
Α.∆.Τ. AZ-015249

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 11 έως 19 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 και στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών. 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στις 19
Απριλίου 2011 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 ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων και επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως 31 ∆εκεµβρίου 2010. Αυτά είναι σύµφωνα µε τα
∆ΠΧΑ συµπεριλαµβανοµένων των ερµηνειών της Επιτροπής Ερµηνειών ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που
έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) 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 ∆ΠΧΑ 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο και από τον βασικό µέτοχο. Το ∆.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 Φόρος εισοδήµατος
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται πάνω στη βάση των φορολογικών νόµων που θεσπίζονται ή
ουσιωδώς θεσπίζονται την ηµέρα του ισολογισµού. Η διοίκηση περιοδικά αξιολογεί τα σηµεία εκείνα στις
φορολογικές δηλώσεις που σχετίζονται µε καταστάσεις στις οποίες οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις
υπόκεινται σε διαφορετική ερµηνεία και σχηµατίζει προβλέψεις όπου απαιτείται πάνω στη βάση των ποσών
που αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Αναβαλλόµενος φόρος ορίζεται ο φόρος ο οποίος αναµένεται να είναι πληρωτέος ή ανακτήσιµος για διαφορές
µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων σε επίπεδο οικονοµικών
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καταστάσεων και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που έχουν χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό του
φορολογητέου κέρδους, και λογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υπολογισµού µε βάσει τον ισολογισµό.
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου
ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή άλλη εκτός της επιχειρηµατικής συνένωσης και τη στιγµή της
συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό, ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανόν να υπάρξουν
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα χρησιµοποιηθούν οι προσωρινές διαφορές.
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 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.
2.6 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης
δεν είναι σηµαντικό, µειωµένο µε τυχόν πρόβλεψη αποµείωσης. Η πρόβλεψη αποµείωσης για τις εµπορικές
απαιτήσεις δηµιουργείται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει
όλα τα ποσά των απαιτήσεων µε βάση τους συµβατικούς όρους.
Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων
µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφληµένη µε το πραγµατικό επιτόκιο, και καταχωρείται ως έξοδο στα
αποτελέσµατα της χρήσης.
2.7 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα 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. ∆εν 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.
2.10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις όψεως σε τράπεζες.
2.11 ∆ανεισµός
Οι υποχρεώσεις λόγω δανεισµού καταχωρούνται αρχικά στην τρέχουσα αξία τους, η οποία προσδιορίζεται από
τα εισρεόµενα συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων έκδοσης. Μεταγενέστερα οι υποχρεώσεις λόγω δανεισµού
απεικονίζονται στο αναπόσβεστο ποσό µε τη χρησιµοποίηση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Οι
δανειακές υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες.
2.12 ∆ιανοµή 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 ∆ΠΧΠ και διερµηνείες (Ε∆∆ΠΧΠ 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 ή µεταγενέστερα.
Η εκτίµηση της Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων,
τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω:
(α) Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
- ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις».
- ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση».
- ∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων».
- ∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών».
- Ε∆∆ΠΧΑ 15 - Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας.
- Ε∆∆ΠΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό.
- Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους».
- Τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα που αποτελούν µέρος του ετήσιου 2009 προγράµµατος βελτίωσης του
Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.
Η εφαρµογή των προαναφερθέντων προτύπων και διερµηνειών δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επιρροή στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την περίοδο της αρχικής εφαρµογής τους.
(β) Πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ
- ∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2011).
- ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2011).
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- ∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2012, δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ε.Ε.).
- ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις - µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων» (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2012, δεν έχει υιοθετηθεί από την Ε.Ε.).
- ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2013, δεν έχει υιοθετηθεί από την Ε.Ε.).
-Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο
Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2011).
- Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» (σε ισχύ από 1η
Ιανουαρίου 2011).
- Τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα που αποτελούν µέρος του ετήσιου 2010 προγράµµατος βελτίωσης του
Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2011).

3.

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρία είναι ανενεργή από τον Ιούνιο 2006 και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς
κινδύνους.

3.2 ∆ιαχείριση κεφαλαίου
Την περίοδο 1/1 – 31/12/2010 η Εταιρεία παρουσιάζει καθαρές ζηµιές ύψους €12.811 µε τον ισολογισµό στις
31
∆εκεµβρίου
2010
να
εµφανίζει
αρνητικό
σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων.
Η µητρική εταιρεία EFG Eurobank Ergasias SA παρέχει οικονοµική στήριξη στην Εταιρεία και έχει δεσµευτεί
επίσηµα να συνεχίσει να παρέχει χρηµατοοικονοµική στήριξη στη Εταιρεία 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 ∆ιοίκηση προβαίνει σε εκτιµήσεις και
παραδοχές που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια του επόµενου οικονοµικού έτους. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που
ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων στην επόµενη οικονοµική περίοδο έχουν ως εξής:

4.1 Φόρος εισοδήµατος
Η 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.
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5.

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

Ενοίκια για λετουργικές µισθώσεις
Έξοδα δηµοσιεύσεων
Λοιπά

6.

1.01-31.12.2010
1.01-31.12.2009
3.376,79
3.283,26
3.455,87
1.158,88
3.998,60
3.097,48
10.831,26
7.539,62

Λοιπά έσοδα εκµεταλεύσεως
1.01-31.12.2010

Έσοδα από µητρική

7.

1.01-31.12.2009
45.330,91
45.330,91

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα / έσοδα (καθαρά)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

8.

-

1.01-31.12.2010
1.01-31.12.2009
0,62
1,29
(40,06)
(15,34)
(39,44)
(14,05)

Φόρος εισοδήµατος

Περαίωση προηγούµενων χρήσεων

1.01-31.12.2010
1.01-31.12.2009
1.940,00
1.940,00
-

Η Εταιρία εντάχθηκε στο 2010 στη νέα ρύθµιση για περαίωση του Ν. 3888/ 2010 µέσω της οποίας
τακτοποιήθηκαν τα οικονοµικά έτη µέχρι και το 2010 (δηλαδή µέχρι και τη χρήση που έκλεισε την
31.12.2009). Η επιβάρυνση της Εταιρίας για την ένταξη της στη νέα ρύθµιση ανήλθε σε € 1.940 τα οποία
καταβλήθηκαν ολοσχερώς µέσα στο 2010.
Ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2010 δεν έχουν καταστεί οριστικές.
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9.

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

∆οσµένες εγγυήσεις ∆ΕΗ

10.

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

Ελληνικό δηµόσιο

11.

31 ∆εκεµβρίου
2010
2009
401,00
401,00

31 ∆εκεµβρίου
2010
2009
3.642,89
2.569,81
3.642,89
2.569,81

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Η Εταιρία διατηρεί καταθετικό λογαριασµό στην EFG Eurobank Ergasias. Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές
καταθέσεις έχουν µέση λήξη µικρότερη των 30 ηµερών.

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως

12.

31 ∆εκεµβρίου
2010
2009
51,00
66,20
644,96
12,59
695,96
78,79

Μετοχικό κεφάλαιο

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2009
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2010

Αριθµός
Ονοµαστική Συνολική Αξία
µετοχών
µετοχών
Αξία
1.494.990
498.330
3,00
1.494.990
498.330
3,00

Το σύνολο των εγκεκριµένων µετοχών έχει πλήρως εκδοθεί και το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου έχει
πλήρως καταβληθεί.
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13.

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Προµηθευτές
Υποχρεώσεις σε συνδεόµενα µέρη (σηµείωση 15)

14.

31 ∆εκεµβρίου
2010
2009
3.629,50
25.519,98
7.389,59
25.519,98
11.019,09

∆άνεια

Η εύλογη αξία του δανείου είναι περίπου ίση µε τη λογιστική αξία του. Το παρακάτω ποσό αφορά σε υπόλοιπο
πιστωτικής γραµµής η οποία δεν είναι ενεργή.

31 ∆εκεµβρίου
2010
2009
Βραχυπρόθεσµα
Τραπεζικά ∆άνεια

15.

0,99

0,93

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). Η Τράπεζα είναι µέλος του διεθνούς Οµίλου EFG. Ενεργός
µητρική εταιρεία του Οµίλου EFG είναι η European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A., ενώ απώτατη
µητρική εταιρεία είναι η Private Financial Holdings Limited, η οποία ανήκει και ελέγχεται έµµεσα από µέλη
της οικογένειας Λάτση. Με στοιχεία της 31ης ∆εκεµβρίου 2010, ο Όµιλος EFG κατέχει, µέσω 100%
θυγατρικών της απώτατης µητρικής εταιρείας, ποσοστό 44,8% των µετοχών µε ψήφο και των δικαιωµάτων
ψήφου της Τράπεζας.

Οι παρακάτω συναλλαγές πραγµατοποιήθηκαν µε συνδεδεµένα µέρη:

a) Έσοδα από τόκους ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων

Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.)

31 ∆εκεµβρίου
2010
2009
0,62
1,29
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β) Έξοδα από µισθώµατα

Λοιπές θυγατρικές της µητρικής

31 ∆εκεµβρίου
2010
2009
3.259,45
3.169,44

γ) Έξοδα από τόκους & προµήθειες

Μητρική (EFG Eurobank Ergasias A.E.)

31 ∆εκεµβρίου
2010
2009
40,06
15,34

δ) Υπόλοιπα που προέρχονται από συναλλαγές σε συνδεδεµένα µέρη
31 ∆εκεµβρίου
2010
2009
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές θυγατρικές της µητρικής

25.519,98

7.389,59

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

644,96

12,59

ε) ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
∆εν υπήρχαν δεσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις µεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεµένων µερών.

16.

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού.
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