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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη
δραστηριότητα της Εταιρείας κατά το έτος 2005.

Η χρήση που έκλεισε αποτέλεσε για την Εταιρεία μας την τέταρτη χρονιά

δραστηριοποίησή της στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων.

Με σταθερά ανοδικούς ρυθμούς συνεχίστηκε κατά το έτος 2005 η πορεία της

Εταιρείας. Συγκεκριμένα η Εταιρεία διεύρυνε τη γκάμα των υπηρεσιών της

μπαίνοντας

ενεργά

στο

χώρο

της

ηλεκτρονικής

εκκαθάρισης

τιμολογίων,

διευρύνοντας έτσι ακόμα περισσότερο την πελατειακή της βάση. Συγκεκριμένα σε ό,τι

αφορά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών, η ηλεκτρονική αγορά της Business

Exchanges

φιλοξένησε

πάνω

από

440

συναλλασσόμενες

επιχειρήσεις

περισσότερους από 3500 χρήστες οι οποίοι διενεργήσαν πάνω από

και

49.000

συναλλαγές η αξία των οποίων ξεπέρασε τα 124 εκ ευρώ, ενώ από τα συστήματα

εκκαθάρισης συναλλαγών εκκαθαρίστηκαν πάνω από 75.000 συναλλαγές αξίας
περίπου 900 εκ. ευρώ.

Η

δραστηριοποίηση

στην

παροχή

υπηρεσιών

σε

θέματα

προμηθειών,

διαπραγματεύσεων και καταχώρησης τιμολογίων οδήγησε στην διενέργεια 123

Διαγωνισμών αξίας € 31,7 εκ. ευρώ και 1.031 Spot RFQ´s (Request for Quotation) από
την Εταιρεία μέσω των οποίων έγιναν προμήθειες, για λογαριασμό των πελατών της,

και εξυπηρετήθηκαν 2.727 αιτήματα Αγοράς αξίας € 20,24 εκ ευρώ.

Η διεύρυνση του πελατολογίου της Eταιρείας καθώς και η παροχή νέων υπηρεσιών

οδήγησαν σε αύξηση κατά 60% του κύκλου εργασιών της, ενώ το λειτουργικό κόστος

παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (εξαιρουμένου από τη χρήση του 2004 του ποσού της

απομείωσης παγίων καθώς και της επίδρασης της συγχώνευσης με τη be4retail).

Η ανωτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών σε συνδυασμό με την συγκράτηση του

κόστους οδήγησαν σε Αποτέλεσμα προ Τόκων, Αποσβέσεων, και Φόρων (EBITDA)

θετικό (Κέρδος 53.487,74 ευρώ) ήτοι αύξησή του κατά 105% σε σχέση με το
αντίστοιχο του 2004 (ζημιά (1.163.454,18 ευρώ). Κατά συνέπεια παρουσίασε έντονα

αυξητική τάση και το Καθαρό Αποτέλεσμα Περιόδου και αυξήθηκε κατά 51%.
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Όλα τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της

Εταιρείας της 31.12.2005, οι οποίες έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση σύμφωνα με τα

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και τις Διερμηνείες της

Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης,

όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί

από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονταν, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2004, σύμφωνα
µε τις ΕΓΠΛΑ. Οι ΕΓΠΛΑ διαφέρουν σε κάποιες περιοχές από τα ΔΠΧΠ. Κατά την
σύνταξη των παρουσών οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση τροποποίησε

ορισμένες λογιστικές μεθόδους και μεθόδους αποτίμησης που είχαν εφαρμοσθεί στις

οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΕΓΠΛΑ, και παρουσίασε τις οικονομικές

καταστάσεις, καταστάσεις μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και καταστάσεις ταμειακών
ροών, ώστε να συμφωνούν µε τα ∆ΠΧΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 έχουν

αναμορφωθεί, ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτές τις προσαρμογές, εκτός εάν

αναφέρεται διαφορετικά στις λογιστικές αρχές.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006
Με βάση τον προϋπολογισμό για το 2006, η Εταιρεία σκοπεύει να επεκταθεί στην

παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών στοχεύοντας τόσο στην περαιτέρω

ανάπτυξη των υπαρχόντων πελατών όσο και στην αύξηση του πελατολογίου της

αλλά και σε ανάληψη, συναφών με το αντικείμενό της, έργων του Δημόσιου τομέα.

Το 2006, αναμένεται επίσης αύξηση στα έσοδα τόσο από την ηλεκτρονική

εκκαθάριση συναλλαγών, λόγω των νέων συνεργασιών που έχουν προγραμματιστεί

να κλείσουν μέσα στο έτος, αλλά και λόγω των προϊόντων που αναπτύσσονται στον
τομέα αυτό.
Τέλος στην επαύξηση των εσόδων της Εταιρείας θα συντελέσει και η διεύρυνση της

παροχής υπηρεσιών σε θέματα προμηθειών προς τις θυγατρικές εταιρίες του ομίλου

EFG Eurobank στα Βαλκάνια.

Όλα τα ανωτέρω αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του κύκλου εργασιών της

Εταιρείας ενώ προβλέπεται συγκρατημένη αύξηση του λειτουργικού κόστος (κόστος

πωληθέντων και έξοδα διοίκησης και διάθεσης) η οποία θα αφορά σε κόστη για τα
οποία οι αυξήσεις είναι απολύτως απαραίτητες.

Σημαντικές επενδύσεις για το 2006 δεν προβλέπονται, κατά συνέπεια δεν θα

επιβαρυνθεί σημαντικά ο ταμειακός προγραμματισμός της Εταιρείας.
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Τα ανωτέρω αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση του Καθαρού Αποτελέσματος και

σε ισχυροποίηση της θέσης της Εταιρείας στον τομέα δραστηριοποίησής της.

Αθήνα 17/05/2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Χ. ΚΥΡΚΟΣ
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Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της «Business Exchanges A.E.»
Ελέγξαμε τo συνημμένο Ισολογισμό της Business Exchanges A.E (η «Εταιρεία») της 31ης

Δεκεμβρίου 2005 και τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, ταμειακών ροών και

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31

Δεκεμβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων που

παρατίθενται στις σελίδες 8 έως 39, βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική μας

ευθύνη

περιορίζεται

στη

διαμόρφωση

και

τη

διατύπωση

γνώμης

επί

των

οικονομικών καταστάσεων με βάση το διενεργηθέντα έλεγχο.
Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι

εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το

σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει με

εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από

ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε

δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης

περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των
εκτιμήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και γενικότερα της παρουσίασης των

δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη συμφωνία του περιεχομένου

της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που παρατίθεται στις σελίδες 4 έως 6, με

τις οικονομικές καταστάσεις.

Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει

επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας.

Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν

εύλογα από κάθε ουσιώδη πλευρά την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31

Δεκεμβρίου 2005 και τα αποτελέσματα των εργασιών της καθώς και τις ταμειακές
ροές της Εταιρείας της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
συμφωνεί με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις.

ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 268

152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Αθήνα, 19 Μαΐου 2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΙΡΗΣ

ΑΜ ΣΟΕΛ 12111
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Ισολογισμός

Σημείωση

2005

2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

6
7

227.436,08
5.149.759,65
5.377.195,73

451.363,50
6.172.647,48
6.624.010,98

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

8
9

2.306.699,94
327.064,15
2.633.764,09

1.827.589,62
195.664,38
2.023.254,00

8.010.959,82

8.647.264,98

2.414.545,00
1.992.993,85
(2.132.400,63)
2.275.138,22

1.314.545,00
892.993,85
(9.937.503,85)
9.192.235,34
1.462.270,34

2.275.138,22

1.462.270,34

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ το άρτιον
Αποτελέσματα εις νέον
Μεταβολές αποτελέσματος λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου

10
10

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

12

28.588,00
28.588,00

16.746,60
16.746,60

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Δάνεια
Δεδουλευμένα Εξοδα

13
11
14

1.417.986,89
4.169.246,70
120.000,00
5.707.233,59

4.431.913,16
2.593.608,23
142.726,65
7.168.248,04

Σύνολο υποχρεώσεων

5.735.821,59

7.184.994,64

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

8.010.959,82

8.647.264,98

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ &

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΟΥ Δ..Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Χ.Μ. ΚΥΡΚΟΣ

Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

Κ. ΑΤΣΑΛΗ

Β. ΚΟΡΡΕΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ -255347

Α.Δ.Τ. Χ -704698

Α.Δ.Τ. Σ-132343

Α.Δ.Τ. Λ-036804

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Σημείωση
Πωλήσεις
Έξοδα Προσωπικού
Ενοίκια
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα Φιλοξενίας Λογισμικού
Έξοδα Συντήρησης κ Υποστήριξης Λογισμικού
Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)
Αποσβέσεις χρήσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά
Αποτελέσματα (Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

15

6,7
16

Αποτελέσματα (Ζημίες) περιόδου

Για τις χρήσεις που έληξαν 31
Δεκεμβρίου
2005
2004
2.478.890,27

1.547.039,04

(1.555.544,63)
(106.392,66)
(243.277,23)
(386.175,42)
(135.832,57)
51.667,76
(1.313.860,27)
(124.939,61)
(1.387.132,12)
0,00

(1.534.610,29)
(102.851,43)
(293.478,90)
(384.127,78)
(396.767,01)
(1.164.796,37)
(1.532.454,18)
(116.256,51)
(2.813.507,06)
0,00

(1.387.132,12)

(2.813.507,06)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ &

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΟΥ Δ..Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Χ.Μ. ΚΥΡΚΟΣ

Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

Κ. ΑΤΣΑΛΗ

Β. ΚΟΡΡΕΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ -255347

Α.Δ.Τ. Χ -704698

Α.Δ.Τ. Σ-132343

Α.Δ.Τ. Λ-036804

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών

καταστάσεων.
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2005
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Σημείωση
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004
Καθαρό κερδος /(ζημιά) περιόδου
Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους περιόδου

Μετοχικό
κεφάλαιο
11.400.000,00

Υπέρ το άρτιο
(53.811,55)

Αποτελέσματα
εις νέον
(9.264.138,51)
8.518.870,00
8.518.870,00

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
2.082.049,94
8.518.870,00
8.518.870,00

0,00

0,00

945.000,00
(11.030.455,00)
(10.085.455,00)

945.000,00
1.805,40
946.805,40

8.518.870,00

1.890.000,00
(11.028.649,60)
(619.779,60)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2004

1.314.545,00

892.993,85

(745.268,51)

1.462.270,34

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005
Καθαρό κερδος /(ζημιά) περιόδου
Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους περιόδου

1.314.545,00

892.993,85

0,00

0,00

(745.268,51)
(1.387.132,12)
(1.387.132,12)

1.462.270,34
(1.387.132,12)
(1.387.132,12)

1.100.000,00
1.100.000,00

1.100.000,00
1.100.000,00

(1.387.132,12)

2.200.000,00
812.867,88

2.414.545,00

1.992.993,85

(2.132.400,63)

2.275.138,22

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

10
10

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

10

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ &

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΟΥ Δ..Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Χ.Μ. ΚΥΡΚΟΣ

Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

Κ. ΑΤΣΑΛΗ

Β. ΚΟΡΡΕΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ -255347

Α.Δ.Τ. Χ -704698

Α.Δ.Τ. Σ-132343

Α.Δ.Τ. Λ-036804

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2005
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Σημείωση

Ταμειακές ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Πρόβλεψη απομείωσης παγίων
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες επενδυτικής δραστηριότητας) / Ζημία ή (κέρδος) από εκποίηση παγίων στοιχείων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα / Τόκοι πληρωτέοι / (εισπρακτέοι) που καταχωρίστηκαν

01.01 31.12.2005

01.0131.12.2004

(1.387.132,12)

(2.813.507,06)

1.313.860,27

1.532.454,18

11.841,40

8.739,90

0,00

510.000,00

(1.819,98)

(1.342,17)

126.759,59

117.598,68

Πλέον /μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων / (Αυξηση) στους Χρεώστες
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν Τραπεζών) /(Μείωση) στους Πιστωτές

(479.110,32)

15.405,69

(3.036.652,92)

56.621,43

Καθαρές Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(3.452.254,08)

(574.029,35)

0,00

0,00

Ταμειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων πάγιων στοιχείων / Πληρωμές για αγορές παγίων στοιχείων
Αγορά άυλων πάγιων στοιχείων / Πληρωμές για αγορές παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες / Τόκοι που εισπράχθηκαν

6

(39.123,02)

(11.731,18)

7

(27.922,00)

(178.446,85)

Καθαρές Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Είσπραξη από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου / (ονομαστική αξία + υπέρ το άρτιο)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια / Είσπραξη από έκδοση ομολόγου
Εξοφλήσεις δανείων / Αποπληρωμή μακροχρόνιων δανείων

1.819,98

1.342,17

(65.225,04)

(188.835,86)

0,00

0,00

2.200.000,00

1.890.000,00

1.850.000,00

0,00

(274.361,52)

(908.823,86)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

(126.759,59)

(117.598,68)

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

3.648.878,89

863.577,46

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περίοδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

9

0

0

131.399,77

100.712,25

195.664,38

94.952,13

327.064,15

195.664,38

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ &

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΟΥ Δ..Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Χ.Μ. ΚΥΡΚΟΣ

Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

Κ. ΑΤΣΑΛΗ

Β. ΚΟΡΡΕΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ -255347

Α.Δ.Τ. Χ -704698

Α.Δ.Τ. Σ-132343

Α.Δ.Τ. Λ-036804

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Be - Business Exchanges A.E.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2005
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2005

1 Γενικές Πληροφορίες
Η Εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2001 με μετόχους την Τράπεζα EFG Eurobank

Ergasias A.E. με την ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών –η οποία
μετονομάσθηκε

σε

Τηλεπικοινωνιών-

VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ

και

την

COMQUEST

Ανώνυμη

A.E.

Ελληνική

Eμπορίας

Εταιρεία

Συσκευών

και

Τηλεπικοινωνιών –η οποία μετονομάσθηκε σε HELLAS ON LINE Ανώνυμη Εταιρεία

Εμπορίας Συσκευών και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής-.

Η Εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα και τα γραφεία της βρίσκονται στην οδό

Λαοδικείας 16, Ιλίσια.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η δραστηριοποίηση στο χώρο του ηλεκτρονικού

εμπορίου και έχει ως αντικείμενο την παροχή σε συναλλασσόμενες επιχειρήσεις

υπηρεσιών σχετικά με πάσης φύσεως εμπορικές και χρηματοοικονομικές

συναλλαγές μέσω συστημάτων.

Η Εταιρεία είναι Μέλος του Ομίλου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ και
μητρική της εταιρεία είναι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ που κατέχει το
71,04 % του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Ποσοστό 20,05% ανήκει στην εταιρεία

VODAFONΕ - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ενώ το
υπόλοιπο 8,91% είναι μοιρασμένο σε τέσσερις εταιρίες που ανήκουν στον χώρο

των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών και στο χώρο της ανάπτυξης λογισμικού.
Οι

οικονομικές

πληροφορίες

που

περιέχονται

στα

στοιχεία

οικονομικής

πληροφόρησης, έχουν εγκριθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας την 17η Μαίου

2006 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων.

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.
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2005
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη διοίκηση

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και
τις

Διερμηνείες

της

Επιτροπής

Διερμηνειών

των

Διεθνών

Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή

Ένωση και τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών

Προτύπων (ΣΔΛΠ). Όλα τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και ισχύουν

κατά την σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω της διαδικασίας επικύρωσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,

εκτός

από

το

Διεθνές

Λογιστικό

Πρότυπο

«Χρηματοοικονομικά Εργαλεία: Αναγνώριση και Επιμέτρηση».

(ΔΛΠ)

39

Σε συνέχεια της

εισήγησης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, το Συμβούλιο υιοθέτησε τους

Κανονισμούς 2086/2004 και 1864/2005 που απαιτούν την χρήσης του ΔΛΠ 39,
εκτός

από

συγκεκριμένες

διατάξεις

που

αφορούν

σε

αντιστάθμιση

χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από όλες τις εισηγμένες εταιρείες από την 1η
Ιανουαρίου 2005.

Επειδή η Εταιρεία δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην
αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου που δεν απαιτούνται από την έκδοση του ΔΛΠ 39

που έχει επικυρωθεί από την ΕΕ, οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν

συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ και τα ΔΠΧΠ

που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ.

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31.12.2003, που εκδόθηκαν την 1η

Ιουλίου 2004 (ΦΕΚ Δημοσίευσης 7870/01.07.04) είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τις

Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές (ΕΓΠΛΑ). Οι ΕΓΠΛΑ είναι οι

λογιστικές αρχές οι οποίες αντικαθίστανται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 1 κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού

έναρξης εφαρμογής των ΔΠΧΠ της 01.01.2004. Επίσης, η Εταιρεία εξέδωσε την

27η Ιουνίου 2005 (ΦΕΚ Δημοσίευσης 5880/27.06.05) οικονομικές καταστάσεις της
31.12.2004 σύμφωνα με τα ΕΓΠΛΑ. Οι ΕΓΠΛΑ διαφέρουν σε κάποιες περιοχές
από τα ΔΠΧΠ.

Οι αρχές που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε
όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Η Εταιρεία έκανε χρήση της εξαίρεσης

που παρέχεται από το ΔΠΧΠ 1 σχετικά με την εφαρμογή των προτύπων ΔΛΠ 32

και ΔΛΠ 39 από την 1.1.2005. Οι αρχές που εφαρμόσθηκαν για τις χρήσεις 2004

και 2005 αναφέρονται ξεχωριστά παρακάτω.

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονταν, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2004,

σύμφωνα µε τις ΕΓΠΛΑ. Οι ΕΓΠΛΑ διαφέρουν σε κάποιες περιοχές από τα ΔΠΧΠ.

Κατά την σύνταξη των παρουσών οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση

τροποποίησε ορισμένες λογιστικές μεθόδους και μεθόδους αποτίμησης που
είχαν

εφαρμοσθεί

στις

οικονομικές

καταστάσεις

βάσει

των

ΕΓΠΛΑ,

και
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παρουσίασε τις οικονομικές καταστάσεις, καταστάσεις μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και καταστάσεις ταμειακών ροών, ώστε να συμφωνούν µε τα ∆ΠΧΠ.
Τα

συγκριτικά

στοιχεία

του

2004

έχουν

αναμορφωθεί,

ώστε

να

αντικατοπτρίζουν αυτές τις προσαρμογές, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά

στις λογιστικές αρχές.

Συμφωνίες και περιγραφές της επίδρασης της μετάβασης από τις ΕΓΠΛΑ στα
ΔΠΧΠ στον ισολογισμό της 1.1.2004 και στα ίδια κεφάλαια και αποτελέσματα
της Εταιρείας της 31.12.2004 παρουσιάζονται στη Σημείωση 5.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάσει την αρχή του ιστορικού
κόστους.

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη
χρήση ορισμένων λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την
άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών

αρχών της Εταιρείας. Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγαλύτερο βαθμό άσκησης

κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου οι εκτιμήσεις και παραδοχές είναι σημαντικές

για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, παρουσιάζονται στη Σημείωση

3.

2.2. Ξένο Νόμισμα
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης.

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάση
του νομίσματος του πρωτεύον οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία

λειτουργεί

(«λειτουργικό

νόμισμα»).

Οι

οικονομικές

καταστάσεις

παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα
παρουσίασης της Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, καταχωρούνται με βάση τις τιμές συναλλάγματος
που ισχύουν κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Όλες οι συναλλαγματικές
διαφορές καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται σε ευρώ

με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν κατά την ημερομηνία του

ισολογισμού, και οι συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στο λογαριασμό

αποτελεσμάτων.
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2.3. Αναγνώριση Εσόδων Χρήσεως
Τα

έσοδα

περιλαμβάνουν

την

εύλογη αξία των πωλήσεων παροχής

υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Αμοιβές και προμήθειες

Οι αμοιβές και οι προμήθειες που αφορούν σε συναλλαγές, σε παροχή

συστήματος, σε παροχή υπηρεσιών και σε ανάπτυξη εφαρμογών, αποτελούν

την κύρια πηγή εσόδου της Εταιρείας. Τα εν λόγω έσοδα αναγνωρίζονται στη
χρήση που παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες, σύμφωνα με την ολοκλήρωση των

συναλλαγών

και

το

βαθμό

ολοκλήρωσης

υπογεγραμμένων συμβάσεων πελατών.

των

υπηρεσιών

βάσει

των

(β) Συνδρομές

Οι ετήσιες συνδρομές (βάσει σύμβασης) τιμολογούνται με την υπογραφή της
σύμβασης οπότε και δίδονται και οι κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα στους
πελάτες,

ως

τιμολόγησης.

εκ

τούτου

το

έσοδο

αναγνωρίζεται

κατά

τη

στιγμή

της

2.4. Ενσώματα πάγια στοιχεία
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, o εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, τα έπιπλα και ο

λοιπός εξοπλισμός, παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως μετά την

αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών

απομείωσης. Τα ενσώματα πάγια αξιολογούνται περιοδικά για απομείωση, και

οποιαδήποτε ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται απευθείας στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αποτιμούνται στη τιμή κτήσεως

τους (ιστορικό κόστος), η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των

προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις αποσβέσεις και τις προβλέψεις

υποτίμησης της αξίας τους.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά

τη διάρκεια της προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής τους ως ακολούθως:

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

4 έτη - 5 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

6 έτη - 8 έτη

Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

4 έτη - 5 έτη
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων

υπόκεινται σε επανεξέταση και προσαρμόζονται ανάλογα, τουλάχιστον στο
τέλος κάθε χρήσης.

2.5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στην

κατηγορία

άυλα

περιουσιακά

στοιχεία

εντάσσονται

τα

λογισμικά

προγράμματα με τα οποία η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της, τα λογισμικά
προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των διοικητικών

λειτουργιών της

Εταιρείας καθώς και τα σήματα της Εταιρείας. Όλα τα

προαναφερθέντα, παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως μετά την

αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών

απομείωσης. Τα άυλα πάγια αξιολογούνται περιοδικά για απομείωση, και

οποιαδήποτε ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται απευθείας στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων. Τα άυλα πάγια στοιχεία αποτιμούνται στη τιμή κτήσεως τους

(ιστορικό κόστος), η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και

βελτιώσεων και μειωμένη με τις αποσβέσεις και τις προβλέψεις υποτίμησης της

αξίας τους.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά

τη διάρκεια της προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής τους ως ακολούθως:
Λογισμικό μέσω του οποίου παρέχονται οι υπηρεσίες της

Εταιρείας (Production software)

Λοιπά λογισμικά προγράμματα

10 έτη
4 έτη - 5 έτη

Σήματα

4 έτη - 5 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων
υπόκεινται σε επανεξέταση και προσαρμόζονται ανάλογα, τουλάχιστον στο
τέλος κάθε χρήσης.

2.6. Εμπορικές απαιτήσεις
Οι

εμπορικές

απαιτήσεις

αναγνωρίζονται

στην

εύλογη

αξία

τους

και

μεταγενέστερα μειώνονται 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 βάσει τους συμβατικούς όρους.
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2.7. Μισθώσεις
(α) Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι μισθωτής
i) Λειτουργικές μισθώσεις

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας

παραμένουν με τον εκμισθωτή καταχωρούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.

Πληρωμές

που

αφορούν

λειτουργικές

μισθώσεις,

αναγνωρίζονται

στο

λογαριασμό αποτελεσμάτων αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
ii) Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας έχουν

μεταφερθεί στον μισθωτή καταχωρούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις και
ακολουθούνται οι διατάξεις του ΔΛΠ 17.

(β) Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι εκμισθωτής
Δε συντρέχουν τέτοιες περιπτώσεις για την Εταιρεία.

2.8. Αναβαλλόμενη φορολογία
Αναβαλλόμενος φόρος ορίζεται ο φόρος ο οποίος αναμένεται να είναι

πληρωτέος ή ανακτήσιμος για διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων και

των

αντίστοιχων

φορολογικών

βάσεων

που

έχουν

χρησιμοποιηθεί

στον

υπολογισμό του φορολογητέου κέρδους, και λογίζεται χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο υπολογισμού με βάσει 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

απαιτητές και οι υποχρεώσεις πληρωτέες.

απαιτήσεις

θα

καταστούν
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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

αναβαλλόμενη

φορολογία

αποτελεσμάτων εκτός εάν αφορά στοιχεία που χρεώνονται ή πιστώνονται
απευθείας

στα

ίδια

κεφάλαια

οπότε

και

λογιστικοποιείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.

η

2.9. Παροχές στο προσωπικό
(α) Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις
Η

Εταιρεία

συμμετέχει

σε

προγράμματα

συνταξιοδότησης

καθορισμένων

εισφορών σύμφωνα με τα οποία καταβάλλει σταθερές εισφορές σε ασφαλιστικά

ταμεία. Η Εταιρεία δεν έχει άλλες υποχρεώσεις για πληρωμές συντάξεων πέραν
των εισφορών που καταβάλλει.

Οι εισφορές της Εταιρείας στα προγράμματα συνταξιοδότησης καθορισμένων
εισφορών, αναγνωρίζονται ως παροχές προς το προσωπικό κατά την περίοδο

που αφορούν.

(β) Αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού

Σύμφωνα με το Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο, όταν οι υπάλληλοι παραμένουν στην

υπηρεσία μέχρι την ημέρα της αποχώρησής τους λόγω συνταξιοδότησης,

δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση, της οποίας το ύψος υπολογίζεται βάσει

των ετών υπηρεσίας και των αποδοχών του την ημέρα της αποχώρησης. Η

Εταιρεία καταχωρεί κάθε χρόνο προβλέψεις για τις ως άνω αποζημιώσεις, έτσι

ώστε το κόστος αποζημίωσης κάθε εργαζόμενου να επιμερίζεται ετησίως , σε
όλη την περίοδο υπηρεσίας του στην Εταιρεία. 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.

(γ) Προγράμματα για συμμετοχή στα κέρδη και επιδόματα

Η Διοίκηση περιοδικά ανταμοίβει με μετρητά (bonus), κατά βούληση υπαλλήλους

με υψηλή απόδοση. Παροχές σε μετρητά (bonus) μέσω της μισθοδοσίας,

αναγνωρίζονται ως δεδουλευμένα έξοδα προσωπικού.
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2.10.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αποτιμώνται, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, στην

παρούσα αξία των εξόδων που σύμφωνα με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση της

Διοίκησης θα απαιτηθούν για τον διακανονισμό της παρούσας δέσμευσης Το
προεξοφλητικό

επιτόκιο

όπου

χρησιμοποιείται

στον

προσδιορισμό

της

παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την
χρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους σχετικά με τη συγκεκριμένη
δέσμευση.

2.11.

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι κοινές μετοχές καταχωρούνται ως ίδια κεφάλαια.

Τα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου παρουσιάζονται, αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια,

ως μείωση του προϊόντος έκδοσης.

2.12.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο,
καταθέσεις όψεως σε τράπεζες και τραπεζικές επιταγές.

2.13.

Τραπεζικά δάνεια

Οι υποχρεώσεις από δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους,
μείον τα έξοδα συναλλαγής. Μεταγενέστερα οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

από δάνεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος: τυχόν διαφορά μεταξύ των

αρχικά καθαρών ποσών που εισπράχθηκαν και της αξίας κατά την λήξη του
δανεισμού καταχωρούνται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων κατά την χρονική

διάρκεια του δανεισμού µε τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

2.14.

Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών 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. Η
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ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένη

με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως. Για την

εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις
μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών (μονάδες δημιουργίας

ταμειακών ροών). Δεν υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη

ζωή, αλλά υπήρχαν ενδείξεις πως κάποιο περιουσιακό στοιχείο υποκείμενο σε
απόσβεση έχει απομειωθεί κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.2004 –

31.12.2004.

2.15.

Νέα ΔΠΧΠ και διερμηνείες (ΕΔΔΠΧΠ διερμηνείες)

Συγκεκριμένα νέα ΔΠΧΠ, τροποποιήσεις και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία

είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1η

Ιανουαρίου 2006 και μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την
επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών
παρατίθεται παρακάτω.

¾

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές Προσωπικού (Ισχύει από 1.1.2006)

Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή μίας εναλλακτικής

μεθόδου

αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών.

Πιθανόν,

επιβάλει νέες απαιτήσεις αναγνώρισης σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν
Κοινά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα (multi employer plans) για τα οποία δεν

υπάρχουν

επαρκείς

καθορισμένων

πληροφορίες

παροχών.

για

Επίσης,

την

εφαρμογή

προσθέτει

της

νέες

λογιστικής

απαιτήσεις

γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς

την Εταιρεία.

¾

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

Αυτή η τροποποίηση δεν ισχύει για τις οικονομικές καταστάσεις της

Εταιρείας
¾

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2006).

Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων
που έχουν ταξινομηθεί σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και περιορίζει

τη δυνατότητα χαρακτηρισμού χρηματοπιστωτικών μέσων ως μέρος αυτής

της κατηγορίας. Η τροποποίηση αυτή δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας.

¾

ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (Τροποποίηση), Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης

(Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006).

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις,

εκτός από αυτές οι οποίες έχουν αποδειχθεί από την Εταιρεία ότι είναι
ασφαλιστικά συμβόλαια, να αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία, και
μεταγενέστερα να αποτιμώνται μεταγενέστερα στη μεγαλύτερη αξία μεταξύ
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του (α) του αναπόσβεστου υπολοίπου των σχετικών αμοιβών που έχουν
εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης που απαιτείται να ρυθμίσει

την δέσμευση την ημερομηνία ισολογισμού. Η Διοίκηση έχει καταλήξει στο
συμπέρασμα, ότι αυτή η τροποποίηση δεν είναι σχετική με την Εταιρεία.
¾

ΔΠΧΠ

1

(Τροποποίηση),

Πρώτη

Εφαρμογή

των

Διεθνών

Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και ΔΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Έρευνα και

Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2006).

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές με τις λειτουργίες της Εταιρείας,

καθώς η Εταιρεία δεν διαθέτει Ορυκτούς Πόρους.
¾

ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά στοιχεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική

τροποποίηση στο ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων,

Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (Ισχύει από 1.1.2007).

Το ΔΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με απώτερο σκοπό τη

βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά

στοιχεία. Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν διαθέτει χρηματοοικονομικά στοιχεία,

η Διοίκηση εκτιμά ότι η τροποποίηση αυτή δε θα επηρεάσει την Εταιρεία.
¾

Διερμηνεία

4

Προσδιορισμός

επιχειρηματικών

συμφωνιών

περιλαμβάνουν χρηματοδοτική μίσθωση (Ισχύει από 1.1.2006).

Η Διερμηνεία 4 δεν είναι σχετική με τις λειτουργίες της Εταιρείας.

¾

Διερμηνεία

5,

∆ικαιώματα

σε

Συµµετοχές

σε

Ταµεία

Θέσης

που

Εκτός

Λειτουργίας, Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (Ισχύει
από 1η Δεκεμβρίου 2006).

Η Διερμηνεία 5 δεν είναι σχετική με τις λειτουργίες της Εταιρείας.
¾

Διερμηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συμμετοχή σε

συγκεκριμένες αγορές – Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός προς

απόρριψη (Ισχύει από 1η Δεκεμβρίου 2005).

Η Διερμηνεία 6 δεν είναι σχετική με τις λειτουργίες της Εταιρείας.

3 Σημαντικές Λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή λογιστικών
αρχών
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.

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, η Διοίκηση

προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων

ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις
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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:

3.1. Ωφέλιμη ζωή περιουσιακών στοιχείων
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά την ωφέλιμη ζωή και τους σχετικούς

συντελεστές απόσβεσης τόσο για τα ενσώματα όσο και για τα άυλα

περιουσιακά στοιχεία. Η εκτίμησή της βασίζεται στην προβλεπόμενη διάρκεια

χρήσης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων στην παροχή των υπηρεσιών της

Εταιρείας. Εμπορικές ή και τεχνολογικές εξελίξεις θα μπορούσαν να επιφέρουν

μεταβολή στην εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή οπότε η Διοίκηση δύναται να

αναπροσαρμόσει τους συντελεστές απόσβεσης.

3.2. Απομείωση
Η Διοίκηση ακολουθώντας το ΔΛΠ 39 καθορίζει εάν ένα περιουσιακό στοιχείο,
το οποίο υπόκειται σε απόσβεση, δεν είναι προσωρινά απομειωμένο αλλά

πρέπει να αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης κατά το ποσό που η λογιστική αξία

του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη

αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένη με το
απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως. Ειδικότερα, κατά

την

αναγνώριση

ζημιάς

απομείωσης

και τον

υπολογισμό

της

σχετικής

πρόβλεψης λαμβάνεται υπόψη το κόστος κτήσης του εν λόγω περιουσιακού
στοιχείου σε σχέση με τις μελλοντικές ταμειακές εισροές που θα προκύψουν από

τη

χρήση

του

στην

παραγωγή.

Οι

μελλοντικές

ταμειακές

ροές

έχουν

προεξοφληθεί με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου.

4 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

4.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο

αγοράς (μεταβολές σε τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας

και κίνδυνο ταμειακών ροών από μεταβολές επιτοκίων.
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Η διαχείριση κινδύνων εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίμηση των

χρηματοοικονομικών κινδύνων όπως, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος
επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος και την πολιτική επένδυσης πλεονάζουσας
ρευστότητας.

4.1.1. Κίνδυνος αγοράς
(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία λειτουργεί σε ένα και μόνο οικονομικό περιβάλλον (Ελλάδα) και δεν

είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους από ξένο νόμισμα.

4.1.2. Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με

τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών. Ωστόσο, δεν αναμένονται ζημιές, αφού οι
απαιτήσεις προέρχονται κατά βάση από τη μητρική εταιρεία και από πελάτες

με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα και από το ότι οι ταμειακές συναλλαγές
περιορίζονται μόνο σε πιστωτικό ίδρυμα με υψηλή ποιότητα πίστωσης.

4.1.3. Κίνδυνος ρευστότητας
Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταμειακά

υπόλοιπα και δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω ενός επαρκούς ύψους
δεσμευμένων πιστωτικών διευκολύνσεων.

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε καθημερινούς κινδύνους ρευστότητας δεδομένων

των προσυμφωνημένων ημερών πίστωσης που δίνει (συνήθως 30-45 ημέρες)
και που δέχεται (συνήθως άνω των 60 ημερών).

4.1.4. Κίνδυνος επιτοκίου
Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις
όψεως.
Η

έκθεση της

προέρχεται

Εταιρείας

από

στον

τραπεζικά

κίνδυνο

δάνεια

και

από διακυμάνσεις
μακροπρόθεσμες

στα

επιτόκια

χρηματοδοτικές

μισθώσεις (Σημείωση 11). Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις με κυμαινόμενα

επιτόκια εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των

επιτοκίων.

23

Be - Business Exchanges A.E.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2005
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν

στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν την χρηματοοικονομική της θέση καθώς
και τις ταμειακές της ροές. Το κόστος δανεισμού δύναται να αυξάνεται ως

αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών και να δημιουργούνται ζημιές ή να μειώνεται
κατά την εμφάνιση απρόοπτων γεγονότων.

Για τη μείωση της έκθεσης της

των

μισθώσεων,

Εταιρείας σε διακυμάνσεις των επιτοκίων λόγω των τραπεζικών δανείων και
μακροπρόθεσμων

χρηματοδοτικών

οι

ημερομηνίες

αναπροσαρμογής των επιτοκίων περιορίζονται βάσει σύμβασης στη μέγιστη
περίοδο των τριών μηνών.

5 Μετάβαση στα ΔΠΧΠ
5.1. Βάση μετάβασης στα ΔΠΧΠ
5.1.1. Εφαρμογή του ΔΠΧΠ 1
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2005, θα είναι οι πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που

συνάδουν µε τα ∆ΠΧΠ. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί,
σύμφωνα µε όσα περιγράφονται στη σημείωση 2.1. Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει

το ∆ΠΧΠ 1 για τη σύνταξη αυτών των πληροφοριών.

Η ημερομηνία μετάβασης της Εταιρείας στα ∆ΠΧΠ είναι η 1 Ιανουαρίου 2004 και

η Εταιρεία συνέταξε τον ισολογισμό έναρξης σύμφωνα µε τα ∆ΠΧΠ κατά την
ημερομηνία

αυτή.

Η

ημερομηνία

παρουσίασης

αυτών

των

οικονομικών

καταστάσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2005. Η ηµεροµηνία εφαρμογής των ∆ΠΧΠ

για την Εταιρεία είναι η 1η Ιανουαρίου 2005.Για τη σύνταξη αυτών των

οικονομικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει

τις υποχρεωτικές εξαιρέσεις και ορισµένες από τις προαιρετικές από την πλήρη

αναδρομική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ.

5.1.2. Προαιρετικές εξαιρέσεις του ∆ΠΧΠ 1 από την πλήρη αναδροµική
εφαρµογή των ∆ΠΧΠ

Η Εταιρεία έχει χρησιµοποιήσει ορισµένες από τις προαιρετικές εξαιρέσεις του

∆ΠΧΠ 1 από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ, όπως περιγράφεται

πιο κάτω:

(α) Εξαίρεση εύλογης αξίας ως τεκμαρτό κόστος
Η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
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(β) Εξαίρεση της επαναδιατύπωσης των συγκριτικών στοιχείων για το ΔΛΠ 32

και ΔΛΠ 39.

Η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.

5.1.3. Υποχρεωτικές εξαιρέσεις του ΔΠΧΠ 1 από την πλήρη αναδρομική
εφαρμογή των ΔΠΧΠ

Η Εταιρεία εφάρμοσε τις εξής υποχρεωτικές εξαιρέσεις από την πλήρη
αναδροµική εφαρµογή των ΔΠΧΠ.
(α) Αποαναγνώριση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
Η εφαρμογή αυτής της εξαίρεσης δεν επηρέασε τον ισολογισμό έναρξης της 1
Ιανουαρίου 2005, εφόσον η Εταιρεία δεν είχε προηγούμενα αποαναγνωρισμένα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού.

(β) Εξαίρεση λογιστικής αντιστάθµισης
Η εφαρμογή της εξαίρεσης αυτής δεν επηρεάζει τον Ισολογισμό την 1η

Ιανουαρίου 2005, επειδή η Εταιρεία δεν κατείχε μέσα αντιστάθμισης την

ημερομηνία αυτή, εφόσον όλες οι συμφωνίες για μέσα αντιστάθμισης τις οποίες

είχε συνάψει η Εταιρεία σε περιόδους που καλύπτονται από προηγούμενα

λογιστικά πρότυπα είχαν λήξει ή είχαν διακοπεί πριν τον Ισολογισμό της 1ης
Ιανουαρίου 2005.

(γ) Εξαίρεση για εκτιµήσεις και υποθέσεις
Οι εκτιμήσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ που αφορούν την 1η Ιανουαρίου 2004
πρέπει να είναι συνεπείς με τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει κατά την ίδια

ημερομηνία σύμφωνα με τις ΕΓΠΛΑ, εκτός αν υπάρχουν στοιχεία ότι αυτές οι

εκτιμήσεις ήταν λανθασμένες.

(δ) Εξαίρεση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού διαθέσιμων προς πώληση και

μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Η Εταιρεία δεν έχει μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και συνεπώς η εξαίρεση
αυτή δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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5.2. Συμφωνίες μεταξύ των ΔΠΧΠ και ΕΓΠΛΑ Εταιρείας
Οι συμφωνίες που ακολουθούν παρουσιάζουν ποσοτικοποιημένα την επίδραση
μετάβασης στα ΔΠΧΠ. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει μια σύνοψη της

επίδρασης της μετάβασης στην καθαρή θέση την 1 Ιανουαρίου 2004 και 31
Δεκεμβρίου 2004.

Οι ακόλουθες συμφωνίες παρέχουν λεπτομέρειες της επίδρασης της μετάβασης

στα:
¾

Ίδια κεφάλαια την 1 Ιανουαρίου 2004 - Σημείωση 5.2.1

¾

Ίδια κεφάλαια την 31 Δεκεμβρίου 2004 - Σημείωση 5.2.2

¾

Καθαρά κέρδη την 31 Δεκεμβρίου 2004 - Σημείωση 5.2.3
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5.2.1. Συμφωνία των Ιδίων Κεφαλαίων την 1η Ιανουαρίου 2004
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΠ ΚΑΙ ΔΠΧΠ
Ελληνικά
Πρότυπα
Σημείωση

Επίδραση της
μετάβασης στα
ΔΠΧΠ
01 Ιανουαρίου 2004

ΔΠΧΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

α
β

109.830,29
5.187.309,04
5.297.139,33

606.040,63
2.573.107,17
3.179.147,80

715.870,92
7.760.416,21
8.476.287,13

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

γ
δ

3.693.412,04
72.185,37
3.765.597,41

(2.154.144,19)
22.766,76
(2.131.377,43)

1.539.267,85
94.952,13
1.634.219,98

9.062.736,74

1.047.770,37

10.110.507,11

11.010.000,00
0,00
(9.192.686,92)
1.817.313,08
1.817.313,08

390.000,00
(53.811,55)
(71.451,59)
264.736,86
264.736,86

11.400.000,00
(53.811,55)
(9.264.138,51)
2.082.049,94
2.082.049,94

8.006,70
8.006,70

0,00

8.006,70
8.006,70

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποτελέσματα εις νέον

ε
στ
ζ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Δάνεια
Προβλέψεις

η
θ

4.326.627,87
2.800.000,00
110.789,09
7.237.416,96

80.601,41
702.432,09
783.033,50

4.407.229,28
3.502.432,09
110.789,09
8.020.450,46

Σύνολο υποχρεώσεων

7.245.423,66

783.033,50

8.028.457,16

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

9.062.736,74

1.047.770,37

10.110.507,11
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α Παγιοποίηση σύμβασης Leasing
ΑΠΟΣΒ.ΕΩΣ 01/01/04 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ LEASING
Επίδραση Απορρόφησης Εξαγοράς με Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/10/2003

1.146.378,07
(534.587,48)
(5.749,96)
606.040,63

β Εξοδοποίηση εξόδων ίδρυσης και Α΄εγκατάστασης
Αντιστροφή υπολογισμού αποσβέσεων εξόδων ίδρυσης και Α΄εγκατάστασης στο αποτέλεσμα
Αντιστροφή αποσβέσεων 16.17(24%) λόγω αλλαγής συντ.υπολ.αποσβ.από 24% σε 10% εως 31/12/2003
Αποσβέσεις 16.17 (10%) λόγω αλλαγής συντ. υπολ.απόσβ.από κτήση έως 31/12/2003
Αντιστροφή υπολογισμού των μισθωμάτων Leasing 31/12/2003 στο αποτέλεσμα
Εξοδοποίηση εξόδων ίδρυσης και Α΄εγκατάστασης
Παγιοποίηση σύμβασης Leasing
Επίδραση Απορρόφησης Εξαγοράς με Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/10/2003

(606.426,13)
307.916,31
3.776.180,11
(1.384.228,70)
106.582,49
(441.658,84)
32.541,93
782.200,00
2.573.107,17

γ Προπληρωμένες μισθώσεις
Επίδραση Απορρόφησης Εξαγοράς με Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/10/2003

12.690,86
(2.166.835,05)
(2.154.144,19)

δ Επίδραση Απορρόφησης Εξαγοράς με Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/10/2003

22.766,76

ε

Επίδραση Απορρόφησης Εξαγοράς με Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/10/2003

στ Εξοδοποίηση εξόδων αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έως 31/12/2003
Αντιστροφή υπολογισμού αποσβέσεων εξόδων αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έως 31/12/2003

ζ

Εξοδοποίηση εξόδων ίδρυσης και Α΄εγκατάστασης
Αντιστροφή υπολογισμού αποσβέσεων εξόδων ίδρυσης και Α΄εγκατάστασης στο αποτέλεσμα
Αντιστροφή αποσβέσεων 16.17(24%) λόγω αλλαγής συντ.υπολ.αποσβ.από 24% σε 10% εως 31/12/2003
Αποσβέσεις 16.17 (10%) λόγω αλλαγής συντ. υπολ.απόσβ.από κτήση έως 31/12/2003
Αντιστροφή υπολογισμού των μισθωμάτων Leasing 31/12/2002 στο αποτέλεσμα
Αντιστροφή υπολογισμού των μισθωμάτων Leasing 31/12/2003 στο αποτέλεσμα
Αποσβέσεις 14 κ 16 που αφορούν Πάγια Leasing από 26/06/01 - 31/12/2003
Τόκοι Leasing έως 31/12/2003
Ζημία από απορρόφηση της ετ.BE4RETAIL AE με Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/10/2003
Επίδραση Απορρόφησης Εξαγοράς με Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/10/2003

η Επίδραση Απορρόφησης Εξαγοράς με Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/10/2003
θ

Αρχική υποχρέωση προς EFG EUROBANK LEASING AE
Επιβάρυνση με τόκους έως 01/01/04
Αποπληρωμή τοκοχρεωλυτικών δόσεων έως 01/01/04
ΣΥΝΟΛΟ

390.000,00
(56.198,24)
2.386,69
(53.811,55)
(606.426,13)
307.916,31
3.776.180,11
(1.384.228,70)
431.490,29
285.311,54
(641.782,34)
(99.770,96)
(301.922,05)
(1.838.219,66)
(71.451,59)
80.601,41
1.306.772,11
99.770,96
(704.110,98)
702.432,09
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5.2.2. Συμφωνία των Ιδίων Κεφαλαίων την 31η Δεκεμβρίου 2004
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΠ ΚΑΙ ΔΠΧΠ
Ελληνικά
Πρότυπα
Σημείωση
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Επίδραση της
μετάβασης στα
ΔΠΧΠ
31 Δεκεμβρίου 2004

ΔΠΧΠ

α
β

96.554,89
3.733.235,11
3.829.790,00

354.808,61
2.439.412,36
2.794.220,97

451.363,50
6.172.647,48
6.624.010,98

γ

4.056.024,08
195.664,38
4.251.688,46

(2.228.434,46)
0,00
(2.228.434,46)

1.827.589,62
195.664,38
2.023.254,00

8.081.478,46

565.786,51

8.647.264,98

3.514.545,00
945.000,00
(3.169.452,95)
1.290.092,06
1.290.092,06

(2.200.000,00)
(52.006,15)
(6.768.050,90)
9.192.235,34
172.178,29
172.178,29

1.314.545,00
892.993,85
(9.937.503,85)
9.192.235,34
1.462.270,34
1.462.270,34

16.746,60
16.746,60

0,00
0,00

16.746,60
16.746,60

4.431.913,16
2.200.000,00
142.726,65
6.774.639,81

0,00
393.608,23
0,00
393.608,23

4.431.913,16
2.593.608,23
142.726,65
7.168.248,04

Σύνολο υποχρεώσεων

6.791.386,41

393.608,23

7.184.994,64

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

8.081.478,46

565.786,52

8.647.264,98

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ το άρτιον
Αποτελέσματα εις νέον
Μεταβολές αποτελέσματος λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου

δ
ε
στ
ζ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Δάνεια
Προβλέψεις

η
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α Παγιοποίηση σύμβασης Leasing
ΑΠΟΣΒ.ΕΩΣ 31/12/2004 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ LEASING

1.146.378,07
(791.569,46)
354.808,61

β ΜΤΦ ΥΠΟΛ.31/12/2004 ΣΕ ΛΟΓ.42(ΑΠΟΘ) ΛΟΓΩ 1ης ΕΦΑΡΜ (16.10)
Έξοδα αύξησης ΜΤΧ ΚΦ (16.13)
Αποσβέσεις έως 31/12/04 (16.99)
Απομείωση αξίας παγίου 16.17.00298
ΑΝΤΙΛ.ΑΠΟΣΒ/ΝΩΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟΣΒ ΣΕ 10% ΑΠΟ 24%
Παγιοποίηση σύμβασης Leasing
ΑΠΟΣΒ.ΕΩΣ 31/12/2004 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ LEASING

(1.048.084,97)
(66.593,24)
670.438,92
(510.000,00)
3.345.556,01
160.394,04
(112.298,40)
2.439.412,36

γ Μετοχικό Κεφάλαιοπου δεν έχει καταβληθεί την 31/12/2004
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που δεν έχει καταβληθεί την 31/12/2004

(1.100.000,00)
(1.100.000,00)
(2.200.000,00)
(28.434,46)
(2.228.434,46)

Προπληρωμένες μισθώσεις

δ Μετοχικό Κεφάλαιοπου δεν έχει καταβληθεί την 31/12/2004
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που δεν έχει καταβληθεί την 31/12/2004
ε Διαγραφή 16.13

στ Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Εγγραφές 1ης Υιοθέτησης*

(1.100.000,00)
(1.100.000,00)
(2.200.000,00)
(52.006,15)

(5.779.880,81)
(3.412.354,50)
2.068.690,12
(7.123.545,19)

* βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΠ ΚΑΙ ΔΠΧΠ
Εξοδοποίηση εξόδων ίδρυσης και Α΄εγκατάστασης
Αντιστροφή υπολογισμού αποσβέσεων εξόδων ίδρυσης και Α΄εγκατάστασης στο αποτέλεσμα
Αντιστροφή αποσβέσεων 16.17(24%) λόγω αλλαγής συντ.υπολ.αποσβ.από 24% σε 10% εως 31/12/2004
Αποσβέσεις 16.17 (10%) λόγω αλλαγής συντ. υπολ.απόσβ.από κτήση έως 31/12/2004
Αντιστροφή υπολογισμού των μισθωμάτων Leasing 31/12/2004 στο αποτέλεσμα
Αποσβέσεις 14 κ 16 που αφορούν Πάγια Leasing από 26/06/01 - 31/12/2004
Απομείωση αξίας Λογισμικών Προγρ/των κει ειδικά του κωδ.Παγίου 16.17.00298
Τόκοι Leasing έως 31/12/2004
ΣΥΝΟΛΟ

(441.658,84)
347.935,52
1.715.525,15
(761.920,55)
283.507,66
(262.085,54)
(510.000,00)
(15.809,11)
355.494,29

ζ Μείωση Ζημιάς με μείωση μετοχικού κεφαλαίου 30/06/2004
Μείωση Ζημιάς με μείωση μετοχικού κεφαλαίου 31/12/2004
Ζημία από απορρόφηση της ετ.BE4RETAIL AE με Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/10/2003
Μείωση Ζημιάς χρήσης 2004

8.230.000,00
2.800.455,00
(1.838.219,66)
9.192.235,34

η Αρχική υποχρέωση προς EFG EUROBANK LEASING AE
Επιβάρυνση με τόκους έως 31/12/2004
Αποπληρωμή τοκοχρεωλυτικών δόσεων έως 31/12/2004
ΣΥΝΟΛΟ

1.306.772,11
115.580,07
(1.028.743,95)
393.608,23
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5.2.3. Καθαρά κέρδη την 31 Δεκεμβρίου 2004

Σημείωση

Πωλήσεις
Έξοδα Προσωπικού
Ενοίκια
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα Φιλοξενίας Λογισμικού
Έξοδα Συντήρησης κ Υποστήριξης Λογισμικού
Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες)
Αποσβέσεις χρήσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα-καθαρά
Αποτελέσματα (Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

Αποτελέσματα (Ζημίες) περιόδου

α
α
α
α
α
α
α

α

α
β

Ελληνικά
Πρότυπα

Επίδραση της
μετάβασης στα ΔΠΧΠ
31 Δεκεμβρίου 2004

ΔΠΧΠ

1.547.039,04

1.547.039,04

(1.534.610,29)
(102.851,43)
98.237,94
(384.127,78)
(396.767,01)
(773.079,53)
(2.295.474,43)
(100.447,40)
(3.169.001,36)
0,00

(1.534.610,29)
(102.851,43)
(293.478,90)
(384.127,78)
(396.767,01)
(1.164.796,37)
(1.532.454,18)
(116.256,51)
(2.813.507,06)
0,00

(3.169.001,36)

(391.716,84)

(391.716,84)
763.020,25
(15.809,11)
355.494,30

355.494,30

Εξοδοποίηση εξόδων ίδρυσης και Α΄εγκατάστασης
Αντιστροφή υπολογισμού αποσβέσεων εξόδων ίδρυσης και Α΄εγκατάστασης στο αποτέλεσμα
Αντιστροφή αποσβέσεων 16.17(24%) λόγω αλλαγής συντ.υπολ.αποσβ.από 24% σε 10% εως 31/12/2004
Αποσβέσεις 16.17 (10%) λόγω αλλαγής συντ. υπολ.απόσβ.από κτήση έως 31/12/2004
Αντιστροφή υπολογισμού των μισθωμάτων Leasing 31/12/2004 στο αποτέλεσμα
Αποσβέσεις 14 κ 16 που αφορούν Πάγια Leasing από 26/06/01 - 31/12/2004
Απομείωση αξίας Λογισμικών Προγρ/των κει ειδικά του κωδ.Παγίου 16.17.00298
ΣΥΝΟΛΟ α
β Τόκοι Leasing έως 31/12/2004
ΣΥΝΟΛΟ β
ΣΥΝΟΛΟ α+β

(2.813.507,06)

(441.658,84)
347.935,5200
1.715.525,1500
(761.920,55)
283.507,66
(262.085,54)
(510.000,00)
371.303,41
(15.809,11)
(15.809,11)

355.494,30

31

Be - Business Exchanges A.E.
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2005
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται)

6 Ενσώματα Πάγια
Αναπόσβεστη αξία 125.533,51 ευρώ για το 2005 και 354.808,61 ευρώ για το
2004 αντίστοιχα αφορά ενσώματα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική

μίσθωση.

Μηχ/κος
εξοπλισμός

Έπιπλα και
εξαρτήματα

1.166.628,55
10.342,64
1.176.971,19

178.695,03
1.388,54
180.083,57

1.345.323,58
11.731,18
1.357.054,76

566.747,38
240.474,19
807.221,58
369.749,61

62.705,28
35.764,40
98.469,68
81.613,89

629.452,66
276.238,60
905.691,26
451.363,50

Κόστος ή εύλογη αξία
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005

1.176.971,19
39.123,02
1.216.094,21

180.083,57
180.083,57

1.357.054,76
39.123,02
1.396.177,78

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005

807.221,58
238.269,73
1.045.491,31
170.602,90

98.469,68
24.780,71
123.250,39
56.833,18

905.691,26
263.050,44
1.168.741,70
227.436,08

Κόστος ή εύλογη αξία
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2004

Σύνολο
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7

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Αναπόσβεστη αξία 16.031,38 ευρώ για το 2005 και 48.095,64 ευρώ για το 2004
αντίστοιχα αφορά άυλα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση.
Σήματα και
άδειες
Κόστος ή εύλογη αξία
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Αποσβέσεις περιόδου
Απομείωση
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2004

Κόστος ή εύλογη αξία
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005

9.888,68

Λογισμικό

Σύνολο

9.821.301,32
178.446,85
9.999.748,17

9.831.190,00
178.446,85
10.009.636,85

2.065.045,23
1.254.235,65
510.000,00
3.829.280,88
6.170.467,29

2.070.773,79
1.256.215,58
510.000,00
3.836.989,37
6.172.647,48

9.888,68

9.999.748,17
27.922,00
10.027.670,17

10.009.636,85
27.922,00
10.037.558,85

7.708,49
1.466,76
9.175,25
713,43

3.829.280,88
1.049.343,07
4.878.623,95
5.149.046,22

3.836.989,37
1.050.809,83
4.887.799,20
5.149.759,65

9.888,68

5.728,56
1.979,93
7.708,49
2.180,19

9.888,68

8 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές απαιτήσεις πελατών
Λοιπές απαιτήσεις

Λοιπές Απαιτήσεις (ΦΠΑ από Δημόσιο)
Σύνολο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Εξοδα επόμενων χρήσεων
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ

2005
1.580.164,07
19.857,92
1.560.306,15

2004
963.264,91
7.463,47
955.801,44

18.904,64
721.227,39
2.300.438,18

26.702,29
828.139,47
1.810.643,20

5.912,33
349,43
6.261,76

16.399,92
546,50
16.946,42

2.306.699,94

1.827.589,62
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Η Εταιρεία εμφάνιζε αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο προερχόμενο από τη μητρική

(EFG Eurobank Ergasias), στην οποία αναλογεί περίπου το 50% του κύκλου

εργασιών. Ωστόσο, δεν αναμένονται πιστωτικές ζημιές λόγω της υψηλής

πιστοληπτικής ικανότητας της μητρικής.

9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα Διαθέσιμα σε τράπεζες είναι καταθέσεις όψεως έντοκες. Η Εταιρεία διατηρεί

τους λογαριασμούς της στην EFG Eurobank Ergasias.

2005
12,50
327.051,65
327.064,15

Διαθέσιμα στο ταμείο
Διαθέσιμα σε τράπεζες

10

2004
727,13
194.937,25
195.664,38

Μετοχικό Κεφάλαιο

01 Ιανουαρίου 2004
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
31 Δεκεμβρίου 2004
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
31 Δεκεμβρίου 2005

Αριθμός
μετοχών
380.000,00
31.500,00
411.500,00
110.000,00
521.500,00

Κοινές μετοχές
11.400.000,00
945.000,00
(11.030.455,00)
1.314.545,00
1.100.000,00
2.414.545,00

Υπέρ το
άρτιο
(53.811,55)
945.000,00
1.805,40
892.993,85
1.100.000,00
1.992.993,85

Σύνολο
11.346.188,45
1.890.000,00
(11.028.649,60)
2.207.538,85
2.200.000,00
4.407.538,85

Ο συνολικός αριθμός εγκεκριμένων κοινών ονομαστικών μετοχών είναι 521.500

με ονομαστική αξία €4,63 ανά μετοχή. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς

καταβλημένο.

Η Εταιρεία δεν έχει πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών και ούτε
κάποιος από τους υπαλλήλους της συμμετέχει στο πρόγραμμα δικαιωμάτων
προαίρεσης μετοχών της μητρικής εταιρείας.
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Δάνεια

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Δάνεια από τη μητρική εταιρεία
Υποχρεώσεις συμβολαίων χρηματοδοτικής μίσθωσης
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

2005

2004

4.050.000,00
119.246,70
4.169.246,70

2.200.000,00
393.608,23
2.593.608,23

Η Εταιρεία έχει πάρει χρηματοδοτικό όριο από την EFG Eurobank Ergasias
(«μητρική») αξίας 4.400.000 ευρώ. Εκ του οποίου με 31 Δεκεμβρίου 2005 είχε

χρησιμοποιήσει ποσό 4.050.000,00 ευρώ, το οποίο απεικονίζεται στα Δάνεια
από τη μητρική εταιρεία.

Επίσης

η

Εταιρεία

έχει

όριο

για

σύναψη

συμβολαίων

χρηματοδοτικών

μισθώσεων από την EFG Leasing εκ των οποίων με 31 Δεκεμβρίου 2005 είχε

χρησιμοποιήσει ποσό 119.246,70 ευρώ. Τα ανωτέρω συμβόλαια χρηματοδοτικής

μίσθωσης είχαν συναφθεί το 2001 αποπληρώνονται έκτοτε σε τριμηνιαία βάση,

ήταν πενταετούς διάρκειας και λήγουν μέσα στο 2006.

Όλα τα δάνεια είναι κυμαινόμενου επιτοκίου. Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις

διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία

επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική της θέση και τις ταμειακές ροές. Το κόστος

δανεισμού δύναται να αυξάνεται ή να μειώνεται ως αποτέλεσμα τέτοιων
διακυμάνσεων.

Η

Εταιρεία

επιτοκίου μέχρι ένα τρίμηνο.

διασφαλίζεται

με

δάνεια

προσυμφωνημένου

Η εύλογη αξία αυτών των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προσέγγιζε την
λογιστική τους αξία στις διάφορες ημερομηνίες του ισολογισμού.

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο σε σχέση με τα
δάνειά της, αφού όλα τα δάνεια είναι στο λειτουργικό νόμισμα.

12

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές του ομίλου, για τις προβλέψεις αποζημίωσης

προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, χρησιμοποιείται η εκτιμώμενη παρούσα

αξία της υποχρέωσης, κατά τις αναλογιστικές μελέτες της Alico.

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

2005
16.746,60
11.841,40
28.588,00

2004
8.006,70
8.739,90
16.746,60
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13

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Η Διοίκηση της Εταιρείας κρίνει ότι η λογιστική αξία των προμηθευτών

προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη (σημ. 17)
Δεδουλευμένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι / τέλη
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

14

2005
120.000,00
0,00
120.000,00

2004
113.000,00
29.726,65
142.726,65

Παροχές σε εργαζόμενους

Μισθοί και EXTRA BONUS
Συνταξιοδοτικές παροχές
Ιατροφαρμακευτικές παροχες
Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους
Προβλεψη για αποζημείωση απόλυσης

16

2004
351.997,40
3.806.307,36
68.778,41
64.927,45
139.902,53
4.431.913,16

Δεδουλευμένα Έξοδα

Δεδουλευμένο bonus προσωπικού
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο

15

2005
265.594,22
913.649,26
84.567,29
69.091,81
85.084,31
1.417.986,89

2005
1.165.306,63
211.082,70
3.835,18
163.478,72
11.841,40
1.555.544,63

2004
1.144.166,87
187.739,45
4.963,86
180.993,51
16.746,60
1.534.610,29

Χρηματοοικονομικά έξοδα-καθαρά
2005

2004

Έσοδα Τόκων
Χρηματοοικονομικά έσοδα

1.819,98
1.819,98

1.342,17
1.342,17

Έξοδα τόκων
Τραπεζικά δάνεια
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Λοιπά
Χρηματοοικονομικά έξοδα

(118.650,45)
(7.797,98)
(311,16)
(126.759,59)

(101.533,88)
(15.809,11)
(255,69)
(117.598,68)

Χρηματοοικονομικά έξοδα-καθαρά

(124.939,61)

(116.256,51)
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Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

H Εταιρεία ελέγχεται από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ η οποία κατέχει

το 71,04% του μετοχικού της κεφαλαίου. Από το υπόλοιπο 28,96%, το 20,05%
ανήκει στην εταιρεία VODAFONΕ - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ενώ το υπόλοιπο 8,91% είναι μοιρασμένο σε τέσσερις

εταιρίες που ανήκουν στον χώρο των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών και στο χώρο

της ανάπτυξης λογισμικού. Η τελική μητρική εταιρεία είναι η EFG Bank European

Financial Group, πιστωτικό ίδρυμα με έδρα την Ελβετία.
Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών :
Συνδεδεμένες :
EFG EUROBANK ERGASIAS
Λοιπες θυγατρικές της μητρικής
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ
ΑΝΩΝ.ΕΛΛ.ΕΤ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Συνδεδεμένες :
EFG EUROBANK ERGASIAS

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Συνδεδεμένες
EFG EUROBANK ERGASIAS
Λοιπες θυγατρικές της μητρικής
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ
ΑΝΩΝ.ΕΛΛ.ΕΤ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δάνεια
Συνδεδεμένες :
EFG EUROBANK ERGASIAS
EFG EUROBANK ERGASIAS Leasing SA
Σύνολο υποχρεώσεων

2005

2004

629.554,70
409.482,54

445.676,04
74.338,63

5.543,87
1.044.581,11

147.143,87
667.158,54

327.051,65
327.051,65

187.375,41
187.375,41

718.562,62
135.962,76

3.806.307,66
412.542,59

262.503,53
1.117.028,91

277.899,87
4.496.750,12

4.050.000,00
119.246,70
4.169.246,70

2.200.000,00
393.608,23
2.593.608,23
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2005
Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Συνδεδεμένες
EFG EUROBANK ERGASIAS
Λοιπες θυγατρικές της μητρικής
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ
ΑΝΩΝ.ΕΛΛ.ΕΤ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έξοδα Διοικητικού Προσωπικού
Συνδεδεμένες
EFG EUROBANK ERGASIAS
Ενοίκια
Συνδεδεμένες
EFG EUROBANK ERGASIAS
Έξοδα διοίκησης
Συνδεδεμένες
EFG EUROBANK ERGASIAS
Λοιπες θυγατρικές της μητρικής

Έξοδα Φιλοξενίας Λογισμικού
Συνδεδεμένες
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ
ΑΝΩΝ.ΕΛΛ.ΕΤ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά
Συνδεδεμένες :
EFG EUROBANK ERGASIAS
EFG EUROBANK ERGASIAS Leasing SA

18

2004

1.340.459,30
582.283,18

840.999,99
200.365,39

60.000,00
1.982.742,48

60.000,00
1.101.365,38

(425.395,24)
(425.395,24)

(445.716,90)
(445.716,90)

(106.392,66)
(106.392,66)

(102.851,43)
(102.851,43)

(95.061,06)
(14.919,92)
(109.980,98)

(71.359,00)
(13.281,20)
(84.640,20)

(374.322,96)
(374.322,96)

(374.377,96)
(374.377,96)

(117.043,23)
(7.797,98)
(124.841,21)

(101.789,57)
(16.011,03)
(117.800,60)

Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων

Η Εταιρεία μισθώνει χώρο γραφείων από τη μητρική της. Η διάρκεια της εν λόγω
μίσθωσης έχει οριστεί δώδεκα ετών (12 ετών) έχει δε αρχίσει από την

24.03.2001 και λήγει την 23.3.2013. Η μίσθωση έχει διάφορους όρους καθώς και

ρήτρα ετήσιας αναπροσαρμογής. Η δαπάνη μισθώσεων καταχωρήθηκε στην
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια της περιόδου.
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Επίσης η Εταιρεία μισθώνει αυτοκίνητα για το προσωπικό της. Τα (εκτιμώμενα)

μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα έχουν ως εξής:
2005
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
ΣΥΝΟΛΟ

19
Δεν

2004

3.992,55
80.153,27
0
84.145,82

0,00
120.089,59
0
120.089,59

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
εκκρεμούν

αγωγές

κατά

της

Εταιρείας

ούτε

λοιπές

ενδεχόμενες

υποχρεώσεις λόγω δεσμεύσεων την 31.12.2005 που θα επηρέαζαν την
οικονομική κατάστασή της.

20

Μεταγενέστερα γεγονότα της ημερομηνίας του Ισολογισμού

Δεν έχουν συμβεί άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού της
περιόδου 01.01.2005 – 31.12 2005, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν
σημαντικά την παρούσα οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
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