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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  
 

«ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
«BE-BUSINESS EXCHANGES Α.Ε.» 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

01/01/2007-31/12/2007 
 
 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη 
δραστηριότητα της Εταιρείας κατά το έτος 2007.  
 
Η χρήση που έκλεισε αποτέλεσε για την Εταιρεία μας την έκτη χρονιά 
δραστηριοποίησή της στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων 
και παράλληλα έθεσε τα θεμέλια για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.  
 
Ειδικότερα, η Εταιρεία διεύρυνε το σκοπό της με στόχο να μπορεί να παρέχει και 
άλλους είδους υπηρεσίες όπως ενδεικτικά, υπηρεσίες σχετικές με συστήματα  
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, πώληση, μεταπώληση ή διάθεση σε τρίτους 
υπηρεσιών σύνδεσης και πρόσβασης στο διαδίκτυο, τηλεπικοινωνιακών και 
συνδρομητικών υπηρεσιών τρίτων, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών εκκαθάρισης 
συναλλαγών, παροχή υπηρεσιών σε τρίτους με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση της 
Εταιρείας στην προώθηση των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών τους, 
τραπεζικών προϊόντων καθώς και την εξυπηρέτηση της πελατείας τους (customer 
service), προώθηση ή/και εκτέλεση πωλήσεων από απόσταση (distance selling) και η 
μεταπώληση για λογαριασμό τρίτων ή και της ίδιας της Εταιρείας, στην Ελλάδα και 
στο Εξωτερικό σε περιβάλλον συμβατικού ή ηλεκτρονικού εμπορίου, απευθείας 
διαφήμιση (direct mail) και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διαφήμισης, παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπόνηση οικονομικών-τεχνικών μελετών και διάθεση 
τεχνογνωσίας σε θέματα α) πληροφορικής, β) ηλεκτρονικών δικτύων γ) ανάπτυξης 
περιβάλλοντος ηλεκτρονικού εμπορίου, δ) διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών συναλλαγών 
μεταξύ τρίτων, ε) ασφαλείας ηλεκτρονικών δικτύων, και στ) διαφήμισης, μάρκετινγκ 
και προώθησης πωλήσεων. 
 
Στο πλαίσιο των παραδοσιακών υπηρεσιών της Εταιρείας, η ηλεκτρονική αγορά της 
Business Exchanges μέσα στο 2007 φιλοξένησε πάνω από 700 συναλλασσόμενες 
επιχειρήσεις και περισσότερους από 3.700 χρήστες ενώ η αξία συναλλαγών 
ξεπέρασε τα 167 εκ. ευρώ.  
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Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκκαθάρισης συναλλαγών προς μεγάλους 
επιχειρηματικούς ομίλους, η Business Exchanges λειτούργησε με επιτυχία και για το 
2007 την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκκαθάρισης συναλλαγών, παρέχοντας τη 
δυνατότητα σε μεγάλους ομίλους εταιριών να αυτοματοποιήσουν την είσπραξη των 
απαιτήσεών τους από τα δίκτυα αγοραστών τους, εξαλείφοντας την χρήση επιταγών 
και εξοικονομώντας σημαντικό αριθμό ανθρωποωρών σε σχέση με τις παλαιότερες 
διαδικασίες τους. Μέσα από τις καινοτόμες αυτές υπηρεσίες, εκκαθαρίστηκαν 
επιτυχώς περισσότερα από 2,2 δισεκατομμύρια € και διενεργήθηκαν 135.000 
συναλλαγές.  
 
Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών προμηθειών η Business Exchanges για τους 
εταιρικούς πελάτες της διενήργησε 97 διαγωνισμούς (sealed bid R.F.Q.s,) 700 έρευνες 
αγοράς και δημιούργησε 24 νέους προδιαπραγματευμένους καταλόγους για την 
Τράπεζα και τις θυγατρικές της στο εξωτερικό. Η αξία των αγορών που 
διαπραγματεύτηκε και διεκπεραίωσε για τους πελάτες της ξεπέρασε τα 37 εκ. ευρώ, 
πετυχαίνοντας σημαντική μείωση κόστους για τους πελάτες της. 
 
Το φάσμα των ανωτέρω υπηρεσιών, οι οποίες εξελίσσονται και εμπλουτίζονται 
συνεχώς με στόχο την πληρέστερη κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών των 
πελατών της Business Exchanges, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα με κυριότερα 
τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την βελτίωση των οικονομικών δεικτών των 
εταιριών και την εν γένει βελτίωση της παραγωγικότητας και της 
αποτελεσματικότητάς τους. 
 
Επίσης μέσα στο 2007, η Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε και στην παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών στοχεύοντας τόσο στην κάλυψη σχετικών αναγκών των 
υπαρχόντων πελατών όσο και στην περαιτέρω προώθησή τους σε επιχειρηματικούς 
ομίλους εταιριών αλλά και σε μεγάλες εταιρείες. Ειδικότερα μέσα στο 2007 
διενεργήθηκαν 33 Διαγωνισμοί από 4 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους εταιρειών 
επιτυγχάνοντας σημαντικές μειώσεις κόστους. 
 
Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Business Exchanges είναι ότι η προσφορά των 
υπηρεσιών της βασίζεται σε χαμηλό κόστος επένδυσης και λειτουργίας ενώ παρέχει 
πλήρως αυτοματοποιημένη ροή εργασιών. Οι λύσεις της Business Exchanges μπορούν 
χρησιμοποιηθούν είτε ως ανεξάρτητες εφαρμογές είτε συνδεδεμένες με τα εσωτερικά 
συστήματα των πελατών για πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που 
προσφέρουν. 
 
Οι υπηρεσίες και οι λύσεις που έχει αναπτύξει η Business Exchanges βασίζονται σε 
διεθνή τεχνογνωσία στο πλαίσιο των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. 
Διττός στόχος παραμένει τόσο οι υπηρεσίες αυτές να προσφερθούν σε ευρύτερη 
πελατειακή βάση προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους πελάτες της, 
όσο και η συνεχής βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών και η ανάπτυξη νέων, 
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παρέχοντας τους τη δυνατότητα πρόσβασης σε σύγχρονα εργαλεία και τρόπους 
λειτουργίας βάσει των διεθνών προτύπων.  
 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας της 31.12.2007, 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).   
 
 
 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 
 
Με βάση την προαναφερθείσα διεύρυνση του σκοπού της καθώς και τον 
προϋπολογισμό για το 2008, η Εταιρεία σκοπεύει σε πρώτη φάση να επεκταθεί στην 
παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, υποστήριξης, συντήρησης, και διαχείρισης 
συστημάτων πληροφορικής και ειδικότερα σε πληροφοριακά συστήματα που 
εξυπηρετούν την ηλεκτρονική τραπεζική της EFG Eurobank, στην παροχή προς την 
τράπεζα EFG Eurobank υπηρεσιών διαμεσολάβησης στην προώθηση των πωλήσεων 
τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την εξυπηρέτηση της πελατείας 
της, την απευθείας διαφήμιση (direct mail) και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διαφήμισης. Οι ανωτέρω υπηρεσίες αναμένεται να αποτελέσουν νέα πηγή εσόδων 
για την Εταιρεία συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη καλύτερων 
οικονομικών αποτελεσμάτων. 
 
Παράλληλα, μέσα στο 2008 θα συνεχιστεί η διεύρυνση του πελατολογίου της 
Εταιρείας στις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement services) ενώ 
ταυτόχρονα έχει στοχοθετηθεί και η ανάληψη, συναφών με το αντικείμενό της, έργων 
του Δημόσιου τομέα.  
 
 
Το 2008, 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 νέων 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 η οποία 
θα αφορά σε κόστη για τα οποία οι αυξήσεις είναι απολύτως απαραίτητες.  
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Οι επενδύσεις για το 2008 δεν προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 390.000 ευρώ, κατά 
συνέπεια δεν θα επιβαρυνθεί σημαντικά ο ταμειακός προγραμματισμός της 
Εταιρείας. 
 
Τα ανωτέρω αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση του Καθαρού Αποτελέσματος και 
σε ισχυροποίηση της θέσης της Εταιρείας στους τομείς δραστηριοποίησής της. 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
 
Προς τους Μετόχους της BE Business Exchanges A.E. Δικτύων Εταιρικών Συναλλαγών .  
 
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της BE Business Exchanges Δικτύων 
Εταιρικών Συναλλαγών (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον εταιρικό 
ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της Εταιρείας χρήσεως που έληξε 
την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 
Ευθύνη Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις 
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση 
αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη 
διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 
που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης  την επιλογή 
και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών 
εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, 
με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα  με τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα 
αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό 
και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την αποκόμιση εύλογης διασφάλισης ότι οι 
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών 
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις 
οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  
και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου 
αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το 
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση 
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
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Be - Business Exchanges A.E.  
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 
λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν 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 γνώμης μας. 
 
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις  
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της 
Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, καθώς και την χρηματοοικονομική της 
επίδοση και τις Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων νομικών και  κανονιστικών θεμάτων 
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος 3 ή / και 107 παράγραφος 3 και 16 
παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το άρθρο 11α του Ν.3371/2005 και 
το περιεχόμενό  της  είναι συνεπές με τις συνημμένες  οικονομικές καταστάσεις.         
 
 
 
 
                                                                                       Αθήνα  4,  Μαρτίου 2008  
 
                                                                     Ο ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΠΡΑΪΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Λ Κηφισίας 268  
152 32  Χαλάνδρι 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113                                                   
                                                                                              ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΙΡΗΣ 
                                                                                               ΑΜ ΣΟΕΛ 12111 
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Be - Business Exchanges A.E.  
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 
 
 
 

Ισολογισμός 
 
 

Σημείωση 31/12/2007 31/12/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια 5 104.826,64 98.706,94
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 3.797.962,34 4.393.281,16

3.902.788,98 4.491.988,10
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 1.642.798,02 1.725.614,26
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 2.667.007,02 310.120,11

4.309.805,04 2.035.734,37

Σύνολο ενεργητικού 8.212.594,02 6.527.722,47

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 9 3.201.645,00 2.414.545,00
Υπερ το άρτιον 9 3.755.893,85 1.992.993,85
Αποτελέσματα εις  νέον (4.640.901,20) (3.203.375,74)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.316.637,65 1.204.163,11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού  λόγω εξόδου από την υπηρεσία 11 39.486,00 34.163,00
Δάνεια 10 1.458.139,35 1.672.717,50

1.497.625,35 1.706.880,50
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 1.099.927,41 1.251.700,32
Δάνεια 10 3.298.403,61 2.364.978,54
Δεδουλευμένα Εξοδα

4.398.331,02 3.616.678,86

Σύνολο υποχρεώσεων 5.895.956,37 5.323.559,36

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 8.212.594,02 6.527.722,47  
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.  Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  &    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ Δ..Σ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
Β. ΤΡΑΠΕΖΑΝΟΓΛΟΥ       Α. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ  Κ. ΑΤΣΑΛΗ    Β. ΚΟΡΡΕΣ 
Α.ΔΤ   ΑΑ- 015446        Α.ΔΤ   ΑΒ-346032  Α.ΔΤ  ΑΖ -116785   Α.ΔΤ  ΑΒ-325562

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Be - Business Exchanges A.E.  
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 
 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
 
 

Σημείωση 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Πωλήσεις 2.561.812,84 2.694.749,24
Λοιπά 'Εσοδα 2.401,11 93.376,20
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 13 (1.776.478,92) (1.651.282,71)
Λειτουργικά Έξοδα 15 (1.200.926,72) (908.635,13)
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 5,6 (784.131,83) (1.112.034,63)
Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες) (1.197.323,52) (883.827,03)
Χρηματοοικονομικά έξοδα-καθαρά 14 (240.201,94) (187.148,08)
Ζημίες προ φόρων (1.437.525,46) (1.070.975,11)
Φόρος  εισοδήματος 18 0,00 0,00
Καθαρές Ζημίες περιόδου (1.437.525,46) (1.070.975,11)  

 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.  Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  &    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ Δ..Σ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
Β. ΤΡΑΠΕΖΑΝΟΓΛΟΥ       Α. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ  Κ. ΑΤΣΑΛΗ    Β. ΚΟΡΡΕΣ 
Α.ΔΤ   ΑΑ- 015446        Α.ΔΤ   ΑΒ-346032  Α.ΔΤ  ΑΖ -116785   Α.ΔΤ  ΑΒ-325562

 
 
 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Be - Business Exchanges A.E.  
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 
 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 
 

Σημείωση Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποτελέσματα 

εις νέον
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο στις  1 Ιανουαρίου 2006 2.414.545,00 1.992.993,85 (2.132.400,63) 2.275.138,22
Καθαρό κερδος /(ζημιά) περιόδου (1.070.975,11) (1.070.975,11)
Σύνολο  αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους περιόδου 0,00 0,00 (1.070.975,11) (1.070.975,11)

Υπόλοιπο στις  31 Δεκεμβρίου  2006 2.414.545,00 1.992.993,85 (3.203.375,74) 1.204.163,11

Υπόλοιπο στις  1 Ιανουαρίου 2007 2.414.545,00 1.992.993,85 (3.203.375,74) 1.204.163,11
Καθαρό κερδος /(ζημιά) περιόδου (1.437.525,46) (1.437.525,46)
Σύνολο  αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους περιόδου 0,00 0,00 (1.437.525,46) (1.437.525,46)

Αύξηση  Μετοχικού Κεφαλαίου 9 787.100,00 1.762.900,00 2.550.000,00

Υπόλοιπο στις  31 Δεκεμβρίου  2007 3.201.645,00 3.755.893,85 (4.640.901,20) 2.316.637,65  
 
 

 
 
 

 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.  Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  &    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ Δ..Σ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
Β. ΤΡΑΠΕΖΑΝΟΓΛΟΥ       Α. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ  Κ. ΑΤΣΑΛΗ    Β. ΚΟΡΡΕΣ 
Α.ΔΤ   ΑΑ- 015446        Α.ΔΤ   ΑΒ-346032  Α.ΔΤ  ΑΖ -116785   Α.ΔΤ  ΑΒ-325562

 
 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Be - Business Exchanges A.E.  
Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 
 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 

Σημείωση 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Ταμειακές ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες προ  φόρων     (1.437.525,46) (1.070.975,11)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 5,6 784.131,83 1.112.034,63
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 11 5.323,00 5.575,00
Έσοδα τόκων 14 (1.515,55) (1.610,37)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  /  Τόκοι πληρωτέοι / (εισπρακτέοι) που 14 241.717,49 188.758,45
Πλέον /μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων / (Αυξηση)  στους Χρεώστες 82.816,24 581.085,68
(Μείωση) / αύξηση  υποχρεώσεων (πλήν Τραπεζών) /(Μείωση) στους Πιστωτές (151.772,91) (286.286,57)
Καθαρές Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (476.825,36) 528.581,71

Ταμειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων πάγιων στοιχείων / Πληρωμές για αγορές παγίων στοιχείων 5 (79.417,64) (61.281,22)
Αγορά άυλων πάγιων στοιχείων / Πληρωμές  για αγορές παγίων στοιχείων 6 (117.016,57) (171.393,32)
Εισπράξεις  από πωλήσεις ασώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 1.501,50 5.847,54
Τόκοι εισπραχθέντες  / Τόκοι που εισπράχθηκαν 14 1.515,55 1.610,37
Καθαρές Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (193.417,16) (225.216,63)

Ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Είσπραξη από αύξηση  μετοχικού κεφαλαίου / (ονομαστική αξία + υπέρ το άρτιο) 9 2.550.000,00 0,00
Εισπράξεις  από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνε ια / Είσπραξη από έκδοση ομολόγου 900.000,00 2.000.000,00
Εξοφλήσεις δανείων / Αποπληρωμή μακροχρόνιων δανείων (181.153,08) (2.131.550,66)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από  χρηματοδοτικές μισθώσεις και δάνεια (χρεολύσια, τόκοι) (241.717,49) (188.758,45)
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 3.027.129,43 (320.309,11)

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περίοδου 2.356.886,91 (16.944,03)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  310.120,11 327.064,15
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  8 2.667.007,02 310.120,11  
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.  Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  &    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ Δ..Σ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
Β. ΤΡΑΠΕΖΑΝΟΓΛΟΥ       Α. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ  Κ. ΑΤΣΑΛΗ    Β. ΚΟΡΡΕΣ 
Α.ΔΤ   ΑΑ- 015446        Α.ΔΤ   ΑΒ-346032  Α.ΔΤ  ΑΖ -116785   Α.ΔΤ  ΑΒ-325562

 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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Be - Business Exchanges A.E.  
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2007 
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2007 

 

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 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών- και την COMQUEST A.E. Eμπορίας Συσκευών και 
Τηλεπικοινωνιών –η οποία μετονομάσθηκε σε HELLAS ON LINE Ανώνυμη Εταιρεία 
Εμπορίας Συσκευών και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής-. 
 
Η Εταιρεία μέσα στο 2006 μετάφερε την έδρα της από την οδό Λαοδικείας 16, 
Ιλίσια στην Αθήνα στη νέα διεύθυνση Σινιόσογλου 6 & Aλ. Παναγούλη στη Νέα 
Ιωνία.   
 
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. Μέσα στο 2007 επέκτεινε το σκοπό της με στόχο 
να μπορεί να παρέχει και άλλους είδους υπηρεσίες όπως ενδεικτικά, υπηρεσίες 
σχετικές με συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες 
σύνδεσης και πρόσβασης στο διαδίκτυο, υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκκαθάρισης 
συναλλαγών, υπηρεσίες σε τρίτους με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση στην 
προώθηση των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών τους, τραπεζικών 
προϊόντων καθώς και την εξυπηρέτηση της πελατείας τους (customer service), 
προώθηση ή/και εκτέλεση πωλήσεων από απόσταση (distance selling) υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής διαφήμισης, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και λοιπές 
συναφείς υπηρεσίες;. 
 
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 
97,26 % του Μετοχικού της Κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο 2,74% είναι μοιρασμένο 
σε δύο εταιρίες που ανήκουν στον χώρο των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών ειδών.  
 
Οι οικονομικές πληροφορίες που περιέχονται στα στοιχεία οικονομικής 
πληροφόρησης, έχουν εγκριθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας την 03/03/2008 
και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων. 
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2007 
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 

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 2007. Αυτά  είναι σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 
συμπεριλαμβανομένων των ερμηνειών της Επιτροπής Ερμηνειών Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (ΣΔΛΠ) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους, η οποία έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει την αποτίμηση 
σε εύλογη αξία, των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
(συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών μέσων) µέσω του 
λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την 
υιοθέτηση εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες επηρεάζουν την αποτίμηση 
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, την αναγνώριση ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, 
καθώς και την καταχώρηση εσόδων και εξόδων της υπό εξέταση περιόδου. Κατά 
συνέπεια, τα πραγματικά αποτελέσματα πιθανόν να διαφέρουν από τις 
εκτιμήσεις αυτές, παρά το γεγονός ότι αυτές βασίζονται στην βέλτιστη γνώση 
της Διοίκησης 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 3. 
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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. 
 
 

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 των υπηρεσιών βάσει των 
υπογεγραμμένων συμβάσεων πελατών. 
 
(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 εκ τούτου το έσοδο αναγνωρίζεται κατά τη στιγμή της 
τιμολόγησης. 
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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 
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών  4 έτη - 5 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 6 έτη - 8 έτη 
 
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: 
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Λογισμικό μέσω του οποίου παρέχονται οι υπηρεσίες της 
Εταιρείας (Production software)  

10 έτη 

Λοιπά λογισμικά προγράμματα   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.   
 
 

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. 
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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 απαιτήσεις θα καταστούν 
απαιτητές και οι υποχρεώσεις πληρωτέες. 
 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 
επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται στον βαθμό 
όπου δεν είναι πια πιθανό ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα φορολογητέα κέρδη στο 
μέλλον έτσι ώστε τα στοιχεία ενεργητικού ή μέρος αυτών να μπορέσουν να 
ανακτηθούν. 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων εκτός εάν αφορά στοιχεία που χρεώνονται ή πιστώνονται 
απευθείας στα ίδια κεφάλαια οπότε και η αναβαλλόμενη φορολογία 
λογιστικοποιείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 
 
 

2.9. Παροχές στο προσωπικό 
 
(α) Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις 
Η Εταιρεία συμμετέχει σε προγράμματα συνταξιοδότησης καθορισμένων 
εισφορών σύμφωνα με τα οποία καταβάλλει σταθερές εισφορές σε ασφαλιστικά 
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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. 
 
 

2.10. Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αποτιμώνται, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, στην 
παρούσα αξία των χρηματοοικονομικών εκροών 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. 
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Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.12.2007 ενέκρινε την αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 787.100 ευρώ, με καταβολή 
μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των 
υφιστάμενων μετόχων.  
 
Με την ανωτέρω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 
ποσό 787.100 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 170.000 νέων μετοχών, 
ονομαστικής αξίας 4,63 ευρώ και τιμής διάθεσης 15 ευρώ η κάθε μία. Με τον 
τρόπο αυτό, συγκεντρώθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους 2.550.000 ευρώ. Η 
συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών ανήλθε στο ποσό των 
1.762.900 ευρώ και άχθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση 
Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Έτσι, μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρείας ανέρχεται σε 3.201.645 ευρώ και διαιρείται σε 691.500 μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 4,63 ευρώ η κάθε μία. 
 
Το ανωτέρω ποσό των 2.550.000 καταβλήθηκε ολοσχερώς στις 28.12.2007 
οπότε και διενεργήθηκαν οι σχετικές εγγραφές. 
 

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 
ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένη 

21 



Be - Business Exchanges A.E.  
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2007 
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ (εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται) 

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. Ανακατάταξη κονδυλίων 

 
Στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων τα Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων (γραφεία), 
τα Έξοδα Φιλοξενίας Λογισμικού και τα Έξοδα Συντήρησης κ Υποστήριξης 
Λογισμικού ομαδοποιήθηκαν υπό τον τίτλο στα Λειτουργικά Έξοδα, οι 
Αποσβέσεις Ενσώματων πάγιων στοιχείων και οι Αποσβέσεις Άυλων πάγιων 
στοιχείων ενσωματώθηκαν στις Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων και τα 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα –καθαρά ενσωματώθηκαν στα Λειτουργικά 
Αποτελέσματα, προκειμένου οι οικονομικές καταστάσεις του 2007 να είναι 
συγκρίσιμες με αυτές του 2006. 
 
 

2.16. Νέα ΔΠΧΠ και διερμηνείες (ΕΔΔΠΧΠ διερμηνείες)  
 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν 
εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης η μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της 
Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 
προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.   
 
 

 ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) - Παροχές Προσωπικού (Ισχύει από 01/01/2006) 
Η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή μίας εναλλακτικής 
μεθόδου αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών και ζημιών.  Επιβάλλει 
νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης για περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
προγράμματα συνταξιοδότησης με συμμετοχή πολλών εργοδοτών (multi-
employer plans) για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την 
εφαρμογή της λογιστικής καθορισμένων παροχών. Επίσης, προσθέτει νέες 
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Επειδή η Εταιρεία δεν έχει αλλάξει τη 
λογιστική αρχή που έχει υιοθετηθεί για την αναγνώριση αναλογιστικών 
κερδών ή ζημιών και δεν συμμετέχει σε προγράμματα συνταξιοδότησης με 
συμμετοχή πολλών εργοδοτών, η υιοθέτηση αυτής της τροποποίησης έχει 
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επηρεάσει μόνο την παρουσίαση και έκταση των γνωστοποιήσεων που 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.  

 ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) - Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών για 
ενδοομιλικές συναλλαγές (Ισχύει από 01/01/2006) 
Η τροποποίηση επιτρέπει τον προσδιορισμό πολύ πιθανών προβλεπόμενων 
ενδοομιλικών συναλλαγών ως στοιχείο προς αντιστάθμιση εφόσον οι 
συναλλαγές είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το λειτουργικό νόμισμα της 
εταιρίας, η οποία συμμετέχει στη συναλλαγή και οι συναλλαγές αναμένεται 
να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.  Αυτή η τροποποίηση δεν είναι σχετική με 
τις λειτουργίες της Εταιρείας 

 ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) -  Επιλογή Εύλογης Αξίας (Ισχύει από 01/01/2006) 
Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και περιορίζει τη δυνατότητα 
προσδιορισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων σε αυτή την κατηγορία.  Η 
Εταιρεία θεωρεί ότι η τροποποίηση αυτή δεν θα έχει επίδραση  στην 
κατηγοριοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς η Εταιρεία θα 
ικανοποιεί τα τροποποιημένα κριτήρια για τον προσδιορισμό 
χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 
Η τροποποίηση αυτή δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 

 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (Τροποποίηση) - Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής 
Εγγύησης (Ισχύει από 01/01/2006) 
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, 
εκτός από αυτές, για τις οποίες η Εταιρεία έχει προηγουμένως δηλώσει ότι 
είναι ασφαλιστικά συμβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά στην εύλογη αξία 
και μεταγενέστερα στη μεγαλύτερη από: (α) το αναπόσβεστο υπόλοιπο των 
σχετικών προμηθειών που έχουν εισπραχθεί και το έσοδο έχει αναβληθεί και 
(β) το έξοδο που απαιτείται για την διευθέτηση της υποχρέωσης κατά την 
ημερομηνία ισολογισμού.  Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 ΔΛΠ 21 (Τροποποίηση) - Επένδυση σε Επιχείρηση του Εξωτερικού (Ισχύει από 
01/01/2006) 
Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει την αναταξινόμηση στα ίδια κεφάλαια των 
συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από νομισματικά στοιχεία 
ανεξαρτήτως από το εάν ή όχι το νομισματικό στοιχείο παρουσιάζεται στο 
νόμισμα λειτουργίας είτε της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας είτε της 
επιχείρησης στο εξωτερικό. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στην 
Εταιρεία. 

 ΔΠΧΠ 6 - Αναζήτηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων (Ισχύει από 01/01/2006) 
Αυτό το πρότυπο παρέχει συγκεκριμένη λογιστική καθοδήγηση για τις 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες εξόρυξης. Το πρότυπο δεν 
έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 ΔΕΕΧΠ 4 - Προσδιορισμός εάν μια επιχειρηματική συμφωνία περιλαμβάνει 
μίσθωση (Ισχύει από 01/01/2006) 
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Η διερμηνεία διευκρινίζει κάτω από ποιες προϋποθέσεις μία συμφωνία είναι 
ή περιλαμβάνει μίσθωση και θα πρέπει ο λογιστικός χειρισμός της να είναι 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 17 – Μισθώσεις.  Η ΔΕΕΧΠ 4 δεν θα 
επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάμενων επιχειρηματικών 
συμφωνιών και δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 ΔΕΕΧΠ 5 - Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση 
παροπλισμού, ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης (Ισχύει από 
01/01/2006) 
Η διερμηνεία διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισμό στην περιπτώσει που μια 
εταιρεία συμμετέχει σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης 
και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.  Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην 
Εταιρεία. 

 ΔΕΕΧΠ 6 - Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε 
συγκεκριμένες αγορές, άχρηστες ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές (Ισχύει 
από 01/01/2006) 
Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 ΔΠΧΠ 7 - Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και 
συμπληρωματική τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονομικών 
Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (Ισχύει από 01/01/2007) 
Το πρότυπο και ή τροποποίηση έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2007 
και εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της 
παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά εργαλεία.  Η 
Εταιρεία δεν κάνει χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων αλλά εκτίμησε την 
επίδραση του ΔΠΧΠ 7 και κατέληξε ότι οι επιπλέον γνωστοποιήσεις που 
απαιτούνται από την εφαρμογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά 
με τον κίνδυνο αγοράς και οι γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Λόγω του ότι η 
Εταιρεία δεν διαθέτει χρηματοοικονομικά στοιχεία, η Διοίκηση εκτιμά ότι η 
τροποποίηση αυτή δε θα επηρεάσει την Εταιρεία. 

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

 ΔΕΕΧΠ 7 - Εφαρμογή της μεθόδου επαναδιατύπωσης του  ΔΛΠ 29 (Ισχύει από 
01/01/2007) 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2006 και παρέχει 
καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του ΔΛΠ 29 σε μια περίοδο 
παρουσίασης στην οποία μια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη 
υπερπληθωρισμού στην οικονομία του λειτουργικού νομίσματός της, εφόσον 
η οικονομία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην προγενέστερη περίοδο. 
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Δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν λειτουργεί σε μια υπερπληθωριστική 
οικονομία, αυτή η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας.  

 ΔΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 (Ισχύει από 01/01/2007) 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαΐου 2006 και εξετάζει συναλλαγές 
που περιλαμβάνουν την έκδοση συμμετοχικών τίτλων - όπου το 
αναγνωρίσιμο λαμβανόμενο τίμημα είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των 
συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν – προκειμένου να καθοριστεί εάν 
εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2. Η διερμηνεία δεν έχει 
εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 ΔΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παράγωγων  
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2006 και απαιτεί μια 
οικονομική οντότητα να αξιολογήσει εάν ένα ενσωματωμένο παράγωγο 
πρέπει για να διαχωριστεί από τη σύμβαση με την οποία αποκτήθηκε και να 
αξιολογηθεί ως μεμονωμένο  παράγωγο όταν η οικονομική οντότητα γίνεται 
αρχικά συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή 
στην Εταιρεία. 

 ΔΕΕΧΠ 10 - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και  Απομείωση 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2006  και απαγορεύει τις 
ζημίες απομείωσης που αναγνωρίζονται σε μια ενδιάμεση περίοδο, όσον 
αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους και τις 
επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αναγνωρίζονται σε κόστος, να αντιστραφούν σε ισολογισμούς 
μεταγενέστερων ημερομηνιών. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου (δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόμα από την ΕΕ) 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον 
χειρισμό όπου οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν μετοχές 
της μητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι 
συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με 
συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η 
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης (δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την ΕΕ) 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται 
στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία 
δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 
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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 
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 
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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.  
 
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. 
 
Για τις απαιτήσεις που παραμένουν ανοικτές για διάστημα μέχρι 3 μήνες δεν 
συντρέχουν λόγοι απομείωσης. Οι απαιτήσεις που παραμένουν ανοικτές για 
διάστημα από 3-6 μήνες προέρχονται από πελάτες με επαρκή πιστοληπτική 
ικανότητα.  Υπάρχουν και απαιτήσεις που παραμένουν ανοικτές για διάστημα 
άνω των 6 μηνών οι οποίες όμως προέρχονται είτε από συνδεδεμένα μέρη και 
είτε από πελάτες με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα και συχνές κινήσεις μέσα 
στην χρήση, ως εκ τούτου δεν αναμένονται ζημίες. 
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Ανάλυση Υπολοίπων πελατών 
 
 

31/12/2007 31/12/2006
Μέχρι 3 μήνες 952.820,90 1.276.339,54
Από 3  έως  6 μήνες 133.059,08 65.338,36

1.085.879,98 1.341.677,90  
 
Ανάλυση Υπολοίπων πελατών πάνω από 6 μήνες τα οποία δεν χρήζουν 
απομείωσης 
 
 

31/12/2007 31/12/2006
Συνδεδεμένες εταιρίες 210.245,00 56.437,46
Λοιποί πελάτες με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα 
και τακτές κινήσεις μέσα στη  χρήση 228.533,44 210.970,01

438.778,44 267.407,47  
 
 
Ανάλυση Υπολοίπων πελατών πάνω από 6 μήνες τα οποία θεωρούνται 
επισφαλή 
 
Τα υπόλοιπα πελατών τα οποία θεωρούνται ως επισφαλή και για τα οποία 
έχουν διενεργηθεί οι αντίστοιχες προβλέψεις είναι τα κάτωθι : 
 

31/12/2007 31/12/2006
Συνδεδεμένες εταιρίες 0,00 0,00
Λοιποί πελάτες 103.926,15 33.331,67

103.926,15 33.331,67  
 
 
Μεταβολές Προβλέψεων Επισφαλών Πελατών 
 
 

31/12/2007 31/12/2006
Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου 33.331,67 19.857,92
Πρόσθετες  προβλέψεις χρήσεως 70.594,48 13.473,75
Υπόλοιπο  31 Δεκεμβρίου 103.926,15 33.331,67  
 
Οι προβλέψεις χρήσεως έχουν καταχωρηθεί στα Αποτελέσματα Χρήσεως και 
ειδικότερα στα Λειτουργικά Έξοδα (σημ. 15) 
 
Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος κατά την ημερομηνία κατάρτισης των 
οικονομικών καταστάσεων είναι η αξία που εμφανίζεται σε κάθε ανωτέρω 
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κατηγορία. Η Εταιρεία δεν κατέχει εγγυήσεις για την εξασφάλιση των ανωτέρω 
απαιτήσεων.   
 
Γεωγραφική Ανάλυση Υπολοίπων 
 

31/12/2007 31/12/2006
Εγχώριο Domestic 1.257.573,95 1.412.180,17
Λοιπές Ευρωπαικές χώρες 371.010,62 230.236,87

1.628.584,57 1.642.417,04  
 

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 Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τη ρευστότητα σε συνεχή βάση. Ο 
κίνδυνος ρευστότητας μειώνεται από την ύπαρξη επαρκών ταμειακών 
διαθεσίμων και από τη διαθεσιμότητα της πίστωσης.  
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31 Δεκεμβρίου  2007

Μικτή 
Ονομαστική 

εισροή/(εκροή)
Μικρότερη 
του 1 μήνα 1 - 3 μήνες

3 μήνες 
μέχρι 1 
έτος 1 - 5 έτη

Πάνω από 
5  έτη

Υποχρεώσεις Non-derivative liabilities
Δάνεια από  Τράπεζας Bank loans 3.050.000,00 3.050.000,00 
Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές  Μισθώσεις Financ 0,00 
Εμπορικές συναλλαγές  και λοιπές υποχρεώσεις Trad 1.706.542,96 62.100,90 186.302,71 1.305.127,92 153.011,43 

4.756.542,96 0,00 3.112.100,90 186.302,71 1.305.127,92 153.011,43 

Λογαριασμοί Τάξεως Off-balance sheet items
Μικρότερη του 1 

έτους 1 - 5 έτη
Πάνω από 5  

έτη
Εγγυήσεις Guarantees:
Εγγυητικές Επιστολές guarantess and standby 
letters of credit 209.999,00 

Λοιπές Δεσμεύσεις Commitments:
Παραγγελίες αγοράς Παγίων στοιχείων Capital expen 4.077,00 
Δεσμεύσεις από Λειτουργικές Μισθώσεις  Operating le 11.364,68 

225.440,68 0,00 0,00 

Μικτή 
Ονομαστική 

εισροή/(εκροή)
Μικρότερη 
του 1 μήνα 1 - 3 μήνες

3 μήνες 
μέχρι 1 
έτος 1 - 5 έτη

Πάνω από 
5  έτη

31 Δεκεμβρίου  2006
Υποχρεώσεις Non-derivative liabilities
Δάνεια από  Τράπεζας Bank loans 2.150.000,00 2.150.000,00
Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές  Μισθώσεις Financ 0,00
Εμπορικές συναλλαγές  και λοιπές υποχρεώσεις Trad 1.887.696,04 53.744,63 161.233,90 968.216,36 704.501,14

4.037.696,04 0,00 2.203.744,63 161.233,90 968.216,36 704.501,14

Λογαριασμοί Τάξεως Off-balance sheet items
Μικρότερη του 1 

έτους 1 - 5 έτη
Πάνω από 5  

έτη
Εγγυήσεις Guarantees:
Εγγυητικές Επιστολές guarantess and standby 
letters of credit 209.999,00 

Λοιπές Δεσμεύσεις Commitments:
Παραγγελίες αγοράς Παγίων στοιχείων Capital expen 0,00 
Δεσμεύσεις από Λειτουργικές Μισθώσεις  Operating le 8.737,93 

218.736,93 0,00 0,00  
 
 

4.1.4. Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις 
όψεως.  
 
Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια 
προέρχεται από τραπεζικά δάνεια και μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (Σημείωση 10). Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις με κυμαινόμενα 
επιτόκια εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των 
επιτοκίων.      
 
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 
Εταιρείας σε διακυμάνσεις των επιτοκίων λόγω των τραπεζικών δανείων και 
των μακροπρόθεσμων χρηματοδοτικών μισθώσεων, οι ημερομηνίες 
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αναπροσαρμογής των επιτοκίων περιορίζονται βάσει σύμβασης στη μέγιστη 
περίοδο των τριών μηνών. 
 
 
 

4.1.5. Διαχείριση Κεφαλαιακών Κινδύνων 
 
 
Στόχος της Εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι αφενός μεν να 
διαφυλάξει την ικανότητα συνέχισης της λειτουργίας της ώστε να είναι 
αποδοτική για τους μετόχους της και να ωφελούνται και τα υπόλοιπα 
ενδιαφερόμενα μέρη αφετέρου να διατηρεί τη βέλτιστη κεφαλαιακή δομή ώστε 
να μειώνει το κόστος κεφαλαίου. 
 
 
 
 

31/12/2007 31/12/2006
Σύνολο  Δανεισμού (Σημείωση 10) Total borrowings (note 10) 4.756.542,96 4.037.696,04
Μείον: Ταμειακά Διαθέσιμα και λοιπά ισοδύναμα (Σημείωση 8) Les (2.667.007,02) (310.120,11)
Καθαρά Οφειλόμενα Κεφάλαια Net debt 2 .089.535,94 3.727.575,93
Σύνολο  Καθαρής Θέσης Total equity 2.316.637,65 1.204.163,11
Σύνολο  Κεφαλαίων Total capita l 4.406.173,59 4.931.739,04

Δείκτης Μόχλευσης 47,42% 75,58%  
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5 Ενσώματα Πάγια 
 
 

Κτίρια - Εγκ/σεις 
κτιρίων  σε ακιν. 

Τρίτων

Μηχ /κος 
εξοπλισμός

Έπιπλα και 
εξαρτήματα

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 0,00 1.216.094,21 180.083,57 1.396.177,78
Προσθήκες 0,00 43.975,02 17.306,20 61.281,22
Πωλήσεις Παγίων 0,00 (38.827,99) (38.827,99)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 0,00 1.221.241,24 197.389,77 1.418.631,01

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 0,00 (1.045.491,31) (123.250,39) (1.168.741,70)
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 (156.794,78) (27.368,04) (184.162,82)
Συσσωρευμένες αποσβέσεις πωλουμένων 0,00 32.980,45 0,00 32.980,45
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 0,00 (1.169.305,64) (150.618,43) (1.319.924,07)
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου  2006 0,00 51.935,60 46.771,34 98.706,94

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 0,00 1.221.241,24 197.389,77 1.418.631,01
Προσθήκες 6.800,00 71.359,03 1.258,61 79.417,64
Πωλήσεις Παγίων 0,00 (8.743,38) (8.743,38)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 6.800,00 1.283.856,89 198.648,38 1.489.305,27

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 0,00 (1.169.305,64) (150.618,43) (1.319.924,07)
Αποσβέσεις περιόδου (146,32) (53.563,65) (18.086,47) (71.796,44)
Συσσωρευμένες αποσβέσεις πωλουμένων 7.241,88 0,00 7.241,88
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 (146,32) (1.215.627,41) (168.704,90) (1.384.478,63)
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου  2007 6.653,68 68.229,48 29.943,48 104.826,64  
 
 
Η εύλογη αξία των ενσώματων παγίων προσέγγιζε την λογιστική τους αξία στις 
διάφορες ημερομηνίες του ισολογισμού.  
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6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Αναπόσβεστη αξία 1.641.824,48 για το 2007 και 1.892.572,08. ευρώ για το 2006 
αντίστοιχα αφορά άυλα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση. 
 
 

Σήματα και 
άδειες Λογισμικό Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 9.888,68 10.027.670,17 10.037.558,85
Προσθήκες 171.393,32 171.393,32
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 9.888,68 10.199.063,49 10.208.952,17

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 (9.175,25) (4.878.623,95) (4.887.799,20)
Αποσβέσεις περιόδου (713,29) (927.158,52) (927.871,81)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 (9.888,54) (5.805.782,47) (5.815.671,01)
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου  2006 0,14 4.393.281,02 4.393.281,16

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 9.888,68 10.199.063,49 10.208.952,17
Προσθήκες 117.016,57 117.016,57
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 9.888,68 10.316.080,06 10.325.968,74

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 (9.888,54) (5.805.782,47) (5.815.671,01)
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 (712.335,39) (712.335,39)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007 (9.888,54) (6.518.117,86) (6.528.006,40)
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου  2007 0,14 3.797.962,20 3.797.962,34  
 
Η εύλογη αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων προσέγγιζε την λογιστική 
τους αξία στις διάφορες ημερομηνίες του ισολογισμού.  
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7 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 
 
 

31/12/2007 31/12/2006
Πελάτες 1.628.561,71 1.645.520,28
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης 103.926,15 33.331,67
Καθαρές απαιτήσεις πελατών 1.524.635,56 1.612.188,61

Λοιπές απαιτήσεις 115.471,65 110.101,70
Λοιπές Απαιτήσεις  (ΦΠΑ από Δημόσιο) 0,00 0,00
Σύνολο 1.640.107,21 1.722.290,31

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Εξοδα επόμενων χρήσεων 2.033,86 2.578,87
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 656,95 745,08

Σύνολο 2.690,81 3.323,95

ΣΥΝΟΛΟ 1.642.798,02 1.725.614,26  
 
 
 
Η Εταιρεία εμφάνιζε αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο προερχόμενο από τη μητρική 
(EFG Eurobank Ergasias), στην οποία αναλογεί περίπου το 55% του κύκλου 
εργασιών. Ωστόσο, δεν αναμένονται πιστωτικές ζημιές λόγω της υψηλής 
πιστοληπτικής ικανότητας της μητρικής. 
 
 

8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα Διαθέσιμα σε τράπεζες είναι καταθέσεις όψεως έντοκες. Η Εταιρεία διατηρεί 
τους λογαριασμούς της στην EFG Eurobank Ergasias. 
 
 
 
 

31/12/2007 31/12/2006
Διαθέσιμα στο ταμε ίο 1.041,56 83,07
Διαθέσιμα σε τράπεζες 2.665.965,46 310.037,04

2.667.007,02 310.120,11  
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9 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
 

Αριθμός 
μετοχών Κοινές μετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

01 Ιανουαρίου  2006 521.500,00 2.414.545,00 1.992.993,85 4.407.538,85
31 Δεκεμβρίου 2006 521.500,00 2.414.545,00 1.992.993,85 4.407.538,85

Αριθμός 
μετοχών Κοινές μετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

01 Ιανουαρίου  2007 521.500,00 2.414.545,00 1.992.993,85 4.407.538,85
Αύξηση Μετοχικού  Κεφαλαίου 170.000,00 787.100,00 1.762.900,00 2.550.000,00

31 Δεκεμβρίου 2007 691.500,00 3.201.645,00 3.755.893,85 6.957.538,85  
 
 
 
Ο συνολικός αριθμός εγκεκριμένων κοινών ονομαστικών μετοχών είναι 691.500 
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.  
 
 
 

10 Δάνεια 
 
 
Η Εταιρεία έχει πάρει χρηματοδοτικό όριο από την EFG Eurobank Ergasias 
(«μητρική») αξίας 4.400.000 ευρώ. Εκ του οποίου με 31 Δεκεμβρίου 2007 είχε 
χρησιμοποιήσει ποσό 3.050.000 ευρώ, το οποίο απεικονίζεται στα Δάνεια από 
τη μητρική εταιρεία. Το επιτόκιο δανεισμού που της τελευταίας χρηματοδότησής 
της ανήλθε σε 6,251% 
 
Για τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις δεν έχουν δοθεί οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις 
από την Εταιρεία για την κάλυψη των ανωτέρω υπολοίπων. 
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31/12/2007 31/12/2006

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Υποχρεώσεις συμβολαίων χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.458.139,35 1.672.717,50
Σύνολο μακρυπρόθεσμων δανείων 1.458.139,35 1.672.717,50

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Δάνεια από τη μητρική εταιρεία 3.050.000,00 2.150.000,00
Υποχρεώσεις συμβολαίων χρηματοδοτικής μίσθωσης 248.403,61 214.978,54
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 3.298.403,61 2.364.978,54

Σύνολο δανείων 4.756.542,96 4.037.696,04  
 
 
 
Επίσης η Εταιρεία έχει όριο για σύναψη συμβολαίων χρηματοδοτικών 
μισθώσεων από την EFG Leasing εκ των οποίων με 31 Δεκεμβρίου 2007 είχε 
χρησιμοποιήσει ποσό 1.706.542,96 ευρώ. Το επιτόκιο για τη χρηματοδοτική 
μίσθωση είναι κυμαινόμενο και συντίθεται από ένα σταθερό τμήμα (Spread) ίσο 
και από ένα κυμαινόμενο τμήμα το οποίο ισούται με το EURIBOR 3 μηνών. 
 
 
Ανάλυση Υποχρεώσεων συμβολαίων χρηματοδοτικής μίσθωσης 
 

31/12/2007 31/12/2006

Μέχρι 1 έτος 248.403,61 214.978,54
Από 1  έως  5 έτη 1.305.127,92 968.216,36
Πάνω από 5 έτη 153.011,43 704.501,14
ΣΥΝΟΛΟ 1.706.542,96 1.887.696,04  
 
 
 
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 διασφαλίζεται με δάνεια προσυμφωνημένου 
επιτοκίου μέχρι ένα τρίμηνο.  
 
Η εύλογη αξία αυτών των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προσέγγιζε την 
λογιστική τους αξία στις διάφορες ημερομηνίες του ισολογισμού, διότι η 
επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.  
 
Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο σε σχέση με τα 
δάνειά της, αφού όλα τα δάνεια είναι στο λειτουργικό νόμισμα. 
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11 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 αναλογιστικές μελέτες. 
 
 
 

31/12/2007 31/12/2006
Υπόλοιπο  1 Ιανουαρίου 34.163,00 28.588,00
Προσθήκες 5.323,00 5.575,00
Υπόλοιπο  31 Δεκεμβρίου 39.486,00 34.163,00  
 
 
Οι  κύριες  αναλογιστικές  παραδοχές  που  χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς 
σκοπούς είναι οι εξής: 
 
 

2007 2006
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,90% 4,25%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3,50% 3,50%  
 
 
 

12 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας κρίνει ότι η λογιστική αξία των προμηθευτών 
προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
 
 

31/12/2007 31/12/2006
Προμηθευτές 29.011,58 258.732,72
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη (σημ. 16) 357.078,78 534.436,90
Δεδουλευμένα έξοδα 279.810,70 191.308,36
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι / τέλη 136.633,96 135.995,85
Πιστωτές διάφοροι 297.392,39 131.226,49
Σύνολο 1.099.927,41 1.251.700,32  
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13 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού  
 
 
 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Μισθοί και bonus 1.337.968,83 1.262.925,09
Συνταξιοδοτικές παροχές 279.210,65 225.296,20
Ιατροφαρμακευτικές παροχες 29.993,66 28.934,12
Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους 123.982,78 128.552,30
Προβλεψη για αποζημείωση απόλυσης 5.323,00 5.575,00

1.776.478,92 1.651.282,71  
 
 

14 Χρηματοοικονομικά έξοδα-καθαρά 
 
 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Έσοδα Τόκων 1.515,55 1.610,37
Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.515,55 1.610,37

Έξοδα τόκων
Τραπεζικά δάνεια (149.693,52) (152.315,20)
Χρηματοδοτικές μισθώσεις (92.023,97) (36.397,79)
Λοιπά (45,46)

Χρηματοοικονομικά έξοδα (241.717,49) (188.758,45)

Χρηματοοικονομικά έξοδα-καθαρά (240.201,94) (187.148,08)  
 
 
 

15 Λειτουργικά Έξοδα 
 
 

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών &  Εξωτερικών Συνεργατών 126.169,23 154.263,18
Έξοδα ταξιδίων 14.083,97 22.710,06
Έξοδα προβολής & διαφήμισης 135.865,26 19.936,18
Ενοίκια και κοινόχρηστες  δαπάνες -  Ταχυδρομικά 253.442,29 202.954,15
Εξοδα δημοσιεύσεων 15.556,28 10.465,19
Πρόβλεψη επισφαλών πελατών 70.594,48 13.473,75
Λοιπές προβλέψεις  εκμετάλευσης 207.788,81 86.922,62
Έξοδα Φιλοξενίας Λογισμικού 181.769,32 254.179,36
Έξοδα Συντήρησης  κ Υποστήριξης  Λογισμικού 174.943,28 107.677,18
Λοιπά έξοδα 20.713,80 36.053,46

1.200.926,72 908.635,13  
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16 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2007 η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ 
προχώρησε στην εξαγορά των μεριδίων που κατείχαν η εταιρεία VODAFONΕ - 
ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και άλλες δύο 
εταιρίες από το χώρο των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών ειδών και από τον χώρο 
της πληροφορικής. H Εταιρεία ελέγχεται από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias 
ΑΕ η οποία πλέον κατέχει το 97,26% του μετοχικού της κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 
2,74% είναι μοιρασμένο σε δύο εταιρίες που ανήκουν στον χώρο των 
ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών ειδών. Η τελική μητρική εταιρεία είναι η EFG Bank 
European Financial Group, πιστωτικό ίδρυμα με έδρα την Ελβετία. Οι κατωτέρω 
οικονομικές καταστάσεις των συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν 
προσαρμοστεί ανάλογα για το 2006 ώστε να είναι συγκρίσιμες με τις 
οικονομικές καταστάσεις του 2007  
 
 
 
 

31/12/2007 31/12/2006
Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών :
Συνδεδεμένες :
EFG EUROBANK ERGASIAS 647.971,81 698.662,22
Λοιπες θυγατρικές της  μητρικής 428.098,39 349.979,87

1.076.070,20 1.048.642,09

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Συνδεδεμένες :
EFG EUROBANK ERGASIAS 2.665.965,46 310.037,04

2.665.965,46 310.037,04

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Συνδεδεμένες
EFG EUROBANK ERGASIAS 309.035,14 500.595,29
Λοιπες θυγατρικές της  μητρικής 48.043,64 33.841,61

357.078,78 534.436,90

Δάνεια
Συνδεδεμένες :
EFG EUROBANK ERGASIAS 3.050.000,00 2.150.000,00
EFG EUROBANK ERGASIAS Leasing SA 1.706.542,96 1.887.696,04
Σύνολο υποχρεώσεων 4.756.542,96 4.037.696,04  
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1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Συνδεδεμένες
EFG EUROBANK ERGASIAS 1.421.033,24 1.481.077,99
Λοιπες θυγατρικές της μητρικής 540.672,99 620.858,82
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ 
ΑΝΩΝ.ΕΛΛ.ΕΤ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 60.000,00 60.000,00

2.021.706,23 2.161.936,81

Έξοδα Διοικητικού Προσωπικού
Συνδεδεμένες
EFG EUROBANK ERGASIAS (322.927,75) (455.909,71)

(322.927,75) (455.909,71)

Ενοίκια
Συνδεδεμένες
EFG EUROBANK ERGASIAS 0,00 (65.133,54)
EFG EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π (136.909,94) (54.790,90)

(136.909,94) (119.924,44)

Έξοδα διοίκησης 
Συνδεδεμένες
EFG EUROBANK ERGASIAS (65.048,00) (83.905,00)
Λοιπες θυγατρικές της  μητρικής (12.870,92) (9.727,59)

(77.918,92) (93.632,59)

Έξοδα Φιλοξενίας Λογισμικού 
Συνδεδεμένες
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ 
ΑΝΩΝ.ΕΛΛ.ΕΤ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (102.830,00) (242.294,32)

(102.830,00) (242.294,32)

Χρηματοοικονομικά έξοδα -  καθαρά
Συνδεδεμένες :
EFG EUROBANK ERGASIAS (149.693,52) (152.315,20)
EFG EUROBANK ERGASIAS Leasing SA (92.023,97) (36.397,79)

(241.717,49) (188.712,99)  
 
 
 

17 Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων 
 
Η Εταιρεία μισθώνει χώρο γραφείων από την «EUROBANK  PROPERTIES  Ανώνυμη 
Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» η οποία επίσης ανήκει στον όμιλο 
EFG Eurobank. Η διάρκεια της εν λόγω μίσθωσης έχει οριστεί δωδεκαετής και 
αρχίζει την 4.8.2006 και λήγει την 3.8.2018. Η μίσθωση έχει διάφορους όρους 
καθώς και ρήτρα ετήσιας αναπροσαρμογής. Η δαπάνη μισθώσεων 
καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά την 
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διάρκεια της περιόδου. Οι μελλοντικές υποχρεώσεις από ενοίκια παρατίθονται 
κατωτέρω και έχουν υπολογιστεί με βάση τη μηνιαία δαπάνη μίσθωσης όπως 
αυτή ίσχυε κατά το κλείσιμο της εκάστοτε χρήσης (31 Δεκεμβρίου) και δεν 
εμπεριέχουν το αναλογούν χαρτόσημο. 
 
Λειτουργικές μισθώσεις χώρου  γραφείων

31/12/2007 31/12/2006

Μέχρι 1 έτος 155.079,84 134.093,52
Από 1  έως  5 έτη 620.319,36 536.374,08
Πάνω από 5 έτη 867.154,77 883.899,79
ΣΥΝΟΛΟ 1.642.553,97 1.554.367,39  
 
 
Επίσης η Εταιρεία μισθώνει αυτοκίνητα για το προσωπικό της. Τα ελάχιστα 
μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων των μη ακυρώσιμων 
μισθωτικών περιόδων είναι : 
 
 
Λειτουργικές μισθώσεις αυτοκινήτων

31/12/2007 31/12/2006

Μέχρι 1 έτος 11.364,68 8.737,93
Από 1  έως  5 έτη 0,00
Πάνω από 5 έτη 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 11.364,68 8.737,93  
 
Για το 2006 έγινε επανυπολογισμός του σχετικού κονδυλίου δεδομένου ότι στο 
συγκεκριμένο πίνακα είχαν εκ παραδρομής υπολογιστεί τα υπολειπόμενα 
μισθώματα μέχρι τη λήξη και όχι τα μη ακυρώσιμα.  
 
Οι αντίστοιχες Υποχρεώσεις από τα συμβόλαια των Χρηματοδοτικών 
Μισθώσεων αναφέρονται αναλυτικά στη Σημείωση 10. 
   
 
  

18 Φόρος Εισοδήματος 
 
 
Δεν έχει υπολογιστεί φόρος εισοδήματος δεδομένου ότι η Εταιρεία έχει 
συσσωρευμένες φορολογικές ζημιές αξίας περίπου 13,75 εκ. ευρώ οι οποίες 
λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες μέχρι το 2012. Επίσης πρόβλεψη για απαίτηση 
από αναβαλλόμενους φόρους, σε αντιστάθμιση των προαναφερόμενων 
φορολογικών ζημιών, δεν έχει σχηματιστεί δεδομένου ότι είναι μικρή η 
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πιθανότητα σχηματισμού στο μέλλον αντίστοιχου ύψους φορολογικών  κερδών 
ώστε να αξιοποιηθούν οι εν λόγω φορολογικές ζημιές.  
 
 

19 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Δεν εκκρεμούν αγωγές κατά της Εταιρείας ούτε λοιπές ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις λόγω δεσμεύσεων την 31.12.2007 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 01.01.2007 – 31.12 2007, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
σημαντικά την παρούσα οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 
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