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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
KOΣMO-OYAN EΛΛAΣ MAΡKET  ΣΑΪT A.E. 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε. (εφεξής η 
«Εταιρεία») παρουσιάζει την Έκθεση του για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις συνετάχθησαν βάσει των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 2009 

Η Εταιρεία συνέχισε να παρέχει υπηρεσίες στον χώρο των ηλεκτρονικών προμηθειών, 
βασιζόμενη σε τεχνολογίες που αναπτύσσει τόσο αυτόνομα, όσο και μέσα από συνεργασίες και 
τεχνογνωσία που  αφομοιώνει  μέσα από τις εκπαιδεύσεις του προσωπικού της και από τις 
βέλτιστες πρακτικές της αγοράς.  Το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον του 2009 και η περίοδος 
των εθνικών εκλογών οδήγησαν την αγορά  σε ύφεση οικονομικής δραστηριότητας, με άμεση 
επίπτωση και στην εταιρία μας σε σχέση με τα έσοδα της. Παρόλα αυτά, η εταιρία εφάρμοσε 
ένα συγκροτημένο πλάνο δράσεων μέσα από το οποίο κατόρθωσε να έχει συνεχή παρουσία 
στην αγορά, στους μετόχους, στον Όμιλο και παράλληλα να βελτιώσει και θέματα εσωτερικής 
λειτουργίας και οργάνωσης. Τα σημαντικότερα γεγονότα του 2009 ήταν τα ακόλουθα  

 Υλοποιήθηκε η υπηρεσία Ηλεκτρονικών Παραγγελιών στην ROMTELECOM, έργο 
υψηλής πολυπλοκότητας ως προς την αμφίδρομη διασύνδεση του με το σύστημα 
επιχειρησιακών πόρων της RTC και την αποτύπωση των εγκριτικών ροών.   

 Διοργανώθηκε  η δεύτερη μεγάλη δημοπρασία 108 ειδών καλωδίων του ΟΤΕ με την 
συμμετοχή της εταιρίας σε ρόλο τεχνικού συμβούλου. 

 Πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη έως σήμερα ηλεκτρονική δημοπρασία, προϋπολογισμού  
37 εκ ΕΥΡΩ για λογαριασμό της ROMTELECOM με συμμετοχή δυο μόνο προμηθευτών 
και με απόλυτη επιτυχία τόσο ως προς την διαδικασία, όσο και ως προς το αποτέλεσμα.  

 Η εταιρία συμμετείχε σαν χορηγός στο 4ο Συνέδριο Μεσογειακών Συστημάτων και στο 
ετήσιο συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Προμηθειών. Επίσης ήταν και 
προσκεκλημένος ομιλητής στην ετήσια εκδήλωση του Κυπριακού Ινστιτούτου Logistics. 

 Τέλος, η cosmoONE ήταν και συνεχίζει να είναι συνομιλητής με στελέχη της νέας 
κυβέρνησης και υπηρεσιακούς παράγοντες σχετικά με την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών 
προμηθειών και ηλεκτρονικών τιμολογίων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

Παράλληλα, έγιναν σημαντικές αλλαγές στους πόρους, στις υποδομές και στα συστήματα της 
εταιρίας με σημαντικότερα τα ακόλουθα 
 Επεκτάθηκε η εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών ώστε να υποστηρίζει και τον 

μαθηματικό τύπο της συμφερότερης προσφοράς και της σταθμισμένης προσφοράς του 
Δημοσίου.  

 Έγινε επιτυχής δοκιμή και ενσωματώθηκε στην εφαρμογή Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών, η 
χρήση  ψηφιακών υπογραφών. 

 Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία πλήρης αλλαγή του συνόλου της υπολογιστικής υποδομής 
και αντικαταστάθηκαν 26 εξυπηρετητές με 11 τελευταίας τεχνολογίας blade. Η αλλαγή 
αυτή είχε σαν αποτέλεσμα και την ταυτόχρονη μείωση στα κόστη φιλοξενίας της υποδομής 
μας στο Data Center του ΟΤΕ κατά 2Κ € /μήνα. 
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 Αναπτύχθηκε εργαλείο κατηγοριοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών ως συμπληρωματική 
υπηρεσία για την εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Αγορών 

 Περιορίστηκε το λειτουργικό κόστος της εταιρίας με στοχευμένες ενέργειες στις 
μεγαλύτερες κατηγορίες εξόδων. 

 Ανανεώθηκε το πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001:2000 για υπηρεσίες Ηλεκτρονικού 
Προμηθειών. 

 Διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς, όλες οι συμβατικές και τυπικές υποχρεώσεις της  σε θέματα 
παράδοσης υπηρεσιών προς τρίτους, εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.  

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

Kατά την διάρκεια της χρήσης του 2009, οι συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας, ανήλθαν σε 
ΕΥΡΩ  161.106  και αφορούσαν κατά κύριο λόγο την αγορά παγίου εξοπλισμού και την 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. 

Οι καθαρές ταμειακές εκροές της Εταιρείας για τη χρήση του 2009,  ανέρχονται  σε  ΕΥΡΩ   
377.276.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν προτείνει διανομή μερίσματος για την χρήση του 
2009, λόγω συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 

Για το έτος 2010, τα σχέδια της Εταιρείας περιλαμβάνουν : 

 Συνεργασίες με εταιρίες τεχνολογίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την 
καλύτερη διείσδυση στην αγορά του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. 

 Επιδίωξη συνεργασιών  που θα έχει σαν αποτέλεσμα την είσοδο μας στην αγορά της 
Κύπρου και  σε δεύτερο βήμα στις  αγορές των Βαλκανίων. 

 Συνεργασία με τις θυγατρικές της COSMOTE στην Αλβανία και Ρουμανία με σκοπό την 
διασύνδεση του συστήματος μας με τα συστήματα SAP των εταιριών αυτών, γεγονός που 
θα μας ανοίξει προοπτικές για τις 160 και πλέον εγκαταστάσεις της SAP στην Ελλάδα 

 Ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ , εκεί που μπορούμε να δώσουμε αξία .  
 Προβολή της εταιρίας με στοχευμένες ενέργειες, ώστε να διατηρήσει την ηγετική της φήμη 

στο τομέα των Ηλεκτρονικών Προμηθειών.  

Η Εταιρεία θα συνεχίζει και το 2010 να προσφέρει κατ αρχήν στον Όμιλο και στους Μετόχους 
αλλά και στην ευρύτερη αγορά, αξία, μέσα από αποδοτικές υπηρεσίες, τεχνολογίες και λύσεις, 
και παράλληλα θα επιδιώξει να εδραιώσει τον ρόλο της σαν αρωγός και σύμμαχος στην 
κερδοφορία των μετόχων και σαν ένας προτιμώμενος έμπειρο συνεργάτης τους στη μείωση του 
κόστους της αλυσίδας προμηθειών. 

Ηράκλειο Αττικής, 23/2/2010

O Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Θεοφάνης Τσιόκρης Ιωάννης  Βλάχος
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε. 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ 
ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε. (‘η Εταιρεία’) που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής 
θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2009, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την 
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

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

Ευθύνη του Ελεγκτή 

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

Οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις γνωστοποιήσεις που απαιτεί το 
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 ‘Παροχές σε εργαζομένους’ (‘Δ.Λ.Π. 19’) αναφορικά με την 
συμφωνία της κίνησης της παρούσας αξίας του προγράμματος για αποζημίωση προσωπικού 
καθώς και των συστατικών στοιχείων του εσόδου που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα 
χρήσεως. Επίσης, η Εταιρεία αναγνώρισε το σύνολο των αναλογιστικών κερδών που 
προέκυψαν το 2009 στα αποτελέσματα χρήσεως, σε αντίθεση με την δική της λογιστική 
πολιτική και το Δ.Λ.Π. 19.  

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην 
παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2009, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για 
τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2010 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Θεοδόσιος Ιγνατίδης 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  15881     

Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές A.E. 
11ο ΧΛΜ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 144 51 Μεταμόρφωση Αττικής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 107 
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ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
ΤΗΣ  31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

(Ποσά σε Ευρώ ) Σημειώσεις 2009 2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό 
Ενσώματα και ασώματα πάγια 4 696.501,79  725.271,70 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  9.506,32  9.648,92 

Σύνολο μακροπρόθεσμου Ενεργητικού 706.008,11 734.920,62

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
Πελάτες 5 479.290,44  858.941,81 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6 17.623,51  7.907,79 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 7 684.701,53  307.425,15 

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού 1.181.615,48 1.174.274,75

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.887.623.59 1.909.195.37

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια  
Μετοχικό κεφάλαιο 8 5.391.100,00  5.391.100,00 
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο   1.278.900,00  1.278.900,00 
Έκτακτο αποθεματικό   11.757,15  11.757,15 
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο  (5.301.695,82)  (5.412.194,97) 
         Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.380.061,33 1.269.562,18

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου    
    από την υπηρεσία             9 74.458,39  128.600,27 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  155.677,65  193.175,79 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 230.136,04 321.776,06

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Προμηθευτές   108.349,87  81.220,54 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11 169.076,35  236.636,59 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 277.426,22 317.857,13

          Σύνολο Υποχρεώσεων 507.562,26 639.633,19

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.887.623,59 1.909.195,37

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες  12 έως 28  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών 
 των  Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2009 

(Ποσά σε Ευρώ) Σημ. 2009 2008

Κύκλος Εργασιών 12 1.972.809,14 1.977.147,60
Λοιπά έσοδα 28.506,10 18.051,58

      Σύνολο κύκλου εργασιών 2.001.315,24 1.995.199,18

Λειτουργικά έξοδα 

Αποδοχές προσωπικού 1.245.217,00 1.303.070,36
Αποσβέσεις 4 189.876,14 173.868,94
Λοιπά έξοδα 13 461.323,37 579.624,64

       Σύνολο λειτουργικών εξόδων  1.896.416,51 2.056.563,94

Κέρδη / (Ζημίες) προ  Χρημ/κών        
       εσόδων/(εξόδων)   104.898,73) (61.364,76)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 7.239,82 20.635,05
Χρηματοοικονομικά έξοδα (1.639,40) (2.475,94)

5.600,42 18.159,11

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων  110.499,15 (43.205,65)

Μείον Φόροι 10 - (18.181,00)

Κέρδη / (Ζημίες)  110.499,15 (61.386,65)

και Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους 110.499,15 (61.386,65)

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 8 έως 28, συντάχθηκαν σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις  23/2/2010 και υπογράφονται για λογαριασμό 
αυτού από τους : 

O Πρόεδρος του Δ.Σ.      Ο  Αντιπρόεδροs του Δ.Σ      Ο Γενικός Διευθυντής      Ο Οικονομικός Διευθυντής     

Θεοφάνης Τσιόκρης              Ιωάννηs   Βλάχοs             Αθανάσιος Πετμεζάς            Νικόλαος Φραγκιάς 

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 28  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτών των  Οικονομικών Καταστάσεων. 



10

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ  ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

(Ποσά σε Ευρώ)

Υπόλοιπο 
Ζημιών 
εις Νέο 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

 Αποθεματικό 
υπέρ το Άρτιο 

   Έκτακτο 
Αποθεματικό  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 5.391.100,00 1.278.900,00 11.757,15
(5.350.808,32) 1.330.948,83

Ζημιές Χρήσης  -  -  -     (61.386,65)  (61.386,65) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  2008 5.391.100,00 1.278.900,00 11.757,15 (5.412.194,97) 1.269.562,18

Συνολικά Έσοδα Χρήσης  -  -  -  110.499,15  110.499,15  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  2009 5.391.100,00 1.278.900,00 11.757,15 (5.301.695,82) 1.380.061,33

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 28  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των  Οικονομικών 
Καταστάσεων.
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ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Σημ. 2009 2008

(Ποσά σε Ευρώ) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 Kέρδη / (Ζημιές)  χρήσης προ φόρου εισοδήματος  110.499,15 (43.205,65)
 Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:       
 Αποσβέσεις  189.876,14   173.868,94  
 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου    
 από την υπηρεσία              (54.141,88)   11.559,33 

 Πιστωτικοί τόκοι    (7.239,82)   (20.635,05) 

 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.639,40 2.475,94
240.632,99 124.063,51

 (Αύξηση)/ Μείωση  απαιτήσεων  369.935,65   (445.660,98)  
 (Αύξηση)/Μείωση  μακροπρόθεσμων απαιτήσεων   142,60   (218,42)  
  Μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (77.929,05)  (14.776.58)

532.782,19 (336.592,47)
 Πληρωθέντες τόκοι και συναφή έξοδα   (1.639,40)   (2.475,94)  
 Καταβεβλημένοι Φόροι  ----   (3.636,20)  

Σύνολο (εκροών)/ εισροών  από λειτουργικές        
δραστηριότητες (α) 531.142,79 (342.704,61)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων    (161.106,23)   (259.168,62) 
Τόκοι εισπραχθέντες  7.239,82   20.635,05  
Σύνολο καθαρών  ταμειακών εκροών από επενδυτικές    
δραστηριότητες (β) (153.866,41) (238.533,57)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
Ισοδύναμα αυτών  (α) + (β)  377.276,38 (581.238,18)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών έναρξης 
χρήσης 7 307.425,15 888.663,33
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 7 684.701,53   307.425,15  

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 12 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων. 
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η εταιρεία ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής 
αναφερόμενη ως η «Εταιρεία» ή «ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ»), ιδρύθηκε 
το 2000  βάσει του Κ.Ν.2190/1920, μετά τις τροποποιήσεις του από τον Ν.2339/1995, με 
τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Η έδρα της Εταιρείας είναι: Μαρίνου Αντύπα 90 – 
141 21 Ηράκλειο Αττικής, ενώ η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.cosmo-one.gr. Ο 
Αριθμός Μ.Α.Ε. είναι : 46222/01ΑΤ/Β/00/278. 
Η  Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα του διεπιχειρησιακού Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου. Σκοπός της εταιρείας είναι να παρέχει υπηρεσίες και λύσεις που οδηγούν στην 
αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης του άμεσου ή/και έμμεσου 
κόστους που σχετίζεται με τις αγορές, τις προμήθειες, και τις εταιρικές τους 
μετακινήσεις. 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν με την απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου την 23/2/2010 υπόκεινται στην τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων.  

2. ΒΑΣΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχτεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού 
κόστους, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές  που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη 
σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. είναι 
οι ακόλουθες: 

3.1. Εκτιμήσεις της Διοίκησης:  Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με 
τα Δ.Π.Χ.Π., απαιτεί την διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από 
πλευράς Διοίκησης, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την εφαρμογή των 
λογιστικών πολιτικών καθώς και τα ποσά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αναθεωρούνται σε συνεχή 
βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο που 
πραγματοποιούνται, και επηρεάζουν τις σχετικές περιόδους που αφορούν, εάν η 
αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο, ή στην περίοδο αναθεώρησης και 
τις επόμενες περιόδους, εάν η αναθεώρηση επηρεάζει και την παρούσα και τις 
μελλοντικές περιόδους. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται στην 
υπάρχουσα εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται 
εύλογοι, κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι η βάση για 
τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τις λογιστικές αξίες των στοιχείων του 
ενεργητικού και του παθητικού. Τα πραγματικά τελικά αποτελέσματα ενδέχεται να 
διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύναται να έχουν 
επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων, η οποία δεν αναμένεται να είναι 
σημαντική. 

3.2. Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων: Η Εταιρεία, τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε 
Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με 
βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την ημέρα της 
συναλλαγής.  Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, οι απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα  μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη 
τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη ημερομηνία. Τα κέρδη ή 
ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 
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3.3. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις:  Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στο 
ιστορικό κόστος κτήσης, μειωμένες με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν 
απομειώσεις της αξίας τους.  

Οι επισκευές και συντηρήσεις εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους.  Το 
κόστος κτήσης και οι σωρευμένες αποσβέσεις των παγίων που πωλούνται ή 
αποσύρονται, μεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της 
πώλησης ή της απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία προκύπτει 
περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα. 

3.4. Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων λογίζονται συστηματικά με τη μέθοδο της σταθερής 
απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων και άυλων περιουσιακών στοιχείων η οποία επανεξετάζεται σε 
περιοδική βάση και οι συντελεστές απόσβεσης είναι οι ακόλουθοι: 

Συντελεστές 
Απόσβεσης

Εκτιμώμενη 
Ωφέλιμη Ζωή

Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων 11-20% 5-9 έτη
Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός 12-15% 7-8 έτη
Μεταφορικά μέσα 15%   7 έτη
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός. 15-24% 4-7 έτη
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 20-25% 4-5 έτη

3.5.     Παροχές σε εργαζόμενους:  

(α) Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών: Οι υποχρεώσεις για εισφορές, σε 
προγράμματα καθορισμένων εισφορών, καταχωρούνται ως έξοδο στα 
αποτελέσματα, κατά το χρόνο πραγματοποίησης τους. Η υποχρέωση 
εξαντλείται με την καταβολή της συγκεκριμένης εισφοράς.    

(β) Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών στο  Προσωπικό:  Οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών προς 
το προσωπικό υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών 
παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δουλευμένες κατά την 
ημερομηνία ισολογισμού. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται με βάση 
οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές. Το καθαρό κόστος της χρήσης 
περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα και αποτελείται από την παρούσα αξία 
των παροχών που κατέστησαν δουλευμένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον 
εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος 
προϋπηρεσίας και τα          αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες. Το μη 
κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας           αναγνωρίζεται σε σταθερή βάση 
επί της μέσης υπολειπόμενης περιόδου υπηρεσίας των υπαλλήλων που 
αναμένεται να λάβουν παροχές. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες 
αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μέσης υπολειπόμενης περιόδου 
υπηρεσίας των ενεργών υπαλλήλων και περιλαμβάνονται στο καθαρό κόστος 
της χρήσης αν κατά την έναρξη της χρήσης ξεπερνούν το 10% της 
εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης. Οι εισφορές που σχετίζονται με 
υπαλλήλους που αποχωρούν με βάση προγράμματα εθελουσίας εξόδου 
αναγνωρίζονται όταν οι υπάλληλοι αποδέχονται την προσφορά και τα ποσά 
μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. 
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3.6. Φόροι: Στους φόρους  περιλαμβάνεται ο τρέχων φόρος εισοδήματος και οι 
αναβαλλόμενοι φόροι. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του 
φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης βάσει των ισχυουσών φορολογικών 
διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών 
διαφορών μεταξύ  φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
και αναγνώρισης τους για σκοπούς σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και 
υπολογίζονται βάσει φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις 
που αναμένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του ενεργητικού και να τακτοποιηθούν 
οι υποχρεώσεις. Οι  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για 
όλες τις εκπεστέες  προσωρινές διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές 
ζημίες κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο 
εισόδημα για να καλύψει τις  προσωρινές διαφορές. Η αξία των αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και  
μειώνεται κατά την έκταση που δεν αναμένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο  
εισόδημα  που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Ο φόρος της χρήσης (τρέχων και αναβαλλόμενος) καταχωρείται στα αποτελέσματα, 
εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά συναλλαγές που καταχωρούνται απευθείας 
στα Ίδια Κεφάλαια, ο οποίος στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας κατ΄ 
ανάλογο τρόπο στα Ίδια Κεφάλαια.  

3.7. Χρηματικά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Αυτών: Για σκοπούς κατάρτισης της 
Κατάστασης Ταμειακών Ροών, οι προθεσμιακές καταθέσεις και οι άμεσα 
ρευστοποιήσιμες με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών, θεωρούνται ως 
χρηματικά διαθέσιμα. 

3.8. Έξοδα Διαφήμισης: Τα έξοδα διαφήμισης εξοδοποιούνται με την 
πραγματοποίησή τους. 

3.9. Έξοδα Έρευνας: Τα έξοδα έρευνας εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους. 

3.10. Έσοδα: Τα έσοδα της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως τις ηλεκτρονικές 
δημοπρασίες, την συνδρομή  πρόσβασης  και  τις   υλοποιήσεις  των  έργων. Η 
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες: Τα έσοδα από ηλεκτρονικές δημοπρασίες,  
αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες των 
ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

 Συνδρομές Πρόσβασης: Τα έσοδα από τις ετήσιες συνδρομές πρόσβασης          
αναγνωρίζονται, στην περίοδο την οποία γίνεται χρήση των ηλεκτρονικών 
προμηθειών. 

3.11. Πληροφόρηση κατά Τομέα Δραστηριότητας: Το Δ.Λ.Π. 14 «Αναφορά και 
Πληροφόρηση περί Τομέων Δραστηριότητας» θέτει κριτήρια για τον προσδιορισμό 
των διακεκριμένων τομέων και γεωγραφικών περιοχών δραστηριότητας της 
Εταιρείας. Οι τομείς ορίζονται με βάση  τη διάρθρωση  της Εταιρείας, εφόσον οι 
υπεύθυνοι για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονομικές 
πληροφορίες ξεχωριστά. Οι τομείς που πρέπει να αναφερθούν ξεχωριστά 
προσδιορίζονται με βάση τα ποσοτικά κριτήρια που θέτει το Πρότυπο. Οι 
πληροφορίες των λειτουργικών τομέων δραστηριότητας που δεν αποτελούν 
ξεχωριστούς τομείς για αναφορά συγκεντρώνονται  και απεικονίζονται σε μια 
κατηγορία με τίτλο “Λοιπά”. Η απόδοση κάθε τομέα  δραστηριότητας αξιολογείται 
με βάση τα  λειτουργικά κέρδη και τα καθαρά κέρδη του.
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3.12. Μισθώσεις: Οι μισθώσεις της Εταιρείας  δε μεταφέρουν  στην Εταιρεία τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου, 
οπότε θεωρούνται λειτουργικές για  την Εταιρεία και τα ενοίκια καταχωρούνται ως 
έξοδα με την πραγματοποίηση τους. 

γ 
3.13. Σχετιζόμενα Μέρη: Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με σχετιζόμενα μέρη 

αναφέρονται  ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις βάσει των Δ.Π.Χ.Α..  Αυτά 
τα σχετιζόμενα μέρη κυρίως αφορούν τους κύριους μετόχους και τα μέλη της 
διοίκησης μίας επιχείρησης, θυγατρικών της εταιρειών και εταιρείες με κοινό 
ιδιοκτησιακό καθεστώς.  

3.14. Λογαριασμοί Εισπρακτέοι - Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις: Οι 
λογαριασμοί εισπρακτέοι  αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους. 
Μεταγενέστερα αποτιμώνται στην αξία αυτή η οποία μειώνεται με τα ποσά για τα 
οποία υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι δεν θα εισπραχθούν. Κατά την εκάστοτε 
περίοδο και  ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, η εισπραξιμότητα 
των εισπρακτέων λογαριασμών εκτιμάται βάσει ιστορικών τάσεων και στατιστικών 
δεδομένων, και σχηματίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να συμβούν 
και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται 
με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε περιόδου. Τυχόν διαγραφές 
απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της 
σχηματισθείσας πρόβλεψης.  Απαιτήσεις που εκτιμώνται ως ανεπίδεκτες είσπραξης 
διαγράφονται. 

3.15. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία: Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στο 
κόστος κτήσης τους ή δημιουργίας τους. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο ποσό αυτό 
μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης της 
αξίας τους. Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι 
περιορισμένη ή απεριόριστη. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων με 
περιορισμένη ωφέλιμη ζωή αποσβένεται στην περίοδο της εκτιμώμενης ωφέλιμης 
ζωής τους, με την σταθερή μέθοδο. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων 
με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένεται. Υπολειμματικές αξίες δεν 
αναγνωρίζονται. Οι ωφέλιμες ζωές των άυλων περιουσιακών στοιχείων 
αξιολογούνται σε ετήσια βάση, και οποιεσδήποτε τυχόν αναμορφώσεις εφαρμόζονται 
μελλοντικά. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον 
ετησίως σε εξατομικευμένο επίπεδο ή σε επίπεδο μονάδας δημιουργίας χρηματοροών 
στην οποία ανήκουν.  

3.16. Προβλέψεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία  έχει μια παρούσα 
δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη), ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, 
είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για  τον διακανονισμό της δέσμευσης και 
το ποσό  αυτής μπορεί  να  εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αν  η επίπτωση της  διαχρονικής 
αξίας του χρήματος είναι  σημαντική οι  προβλέψεις  αναγνωρίζονται  σε  
προεξοφλημένη  βάση, με  την χρήση   ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά  τις 
τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς   για  την  διαχρονική  αξία   του χρήματος και  για 
τους  κινδύνους  που σχετίζονται  με την  υποχρέωση.  Όταν  γίνεται  προεξόφληση 
των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου 
αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού. 
Οι προβλέψεις  επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και αν δεν είναι  
πλέον   πιθανό ότι θα  υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης, 
αντιλογίζονται.  Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο 
αρχικά  δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες. Οι  
ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις.  
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3.17. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων: Το Δ.Λ.Π. 36 
απαιτεί όπως, το ανακτήσιμο ποσό  ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιμάται 
οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη ότι το περιουσιακό αυτό στοιχείο ενδέχεται να έχει 
απομειωθεί, με εξαίρεση την υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με 
απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση 
ανεξάρτητα αν υπάρχει ένδειξη. Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 
υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, η ζημία απομείωσης καταχωρείται στα 
αποτελέσματα, για περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στο κόστος, ενώ 
θεωρείται ως μείωση της καθαρής θέσης, για τα περιουσιακά στοιχεία που 
απεικονίζονται στην αναπροσαρμοσμένη αξία.  Για την εκτίμηση, αν και κατά πόσο 
υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη, ότι ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι 
απομειωμένο, λαμβάνονται υπόψη, κατ’ ελάχιστο εξωτερικές και εσωτερικές πηγές 
πληροφόρησης.  

Όταν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν τις εκτιμώμενες ανακτήσιμες αξίες, 
αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης η οποία καταχωρείται απευθείας στα 
αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη  αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία, μεταξύ 
της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσης. Καθαρή τιμή πώλησης είναι το 
ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου, στα 
πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής  στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση 
και προχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου εξόδου 
διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι 
εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές προεξοφλούνται  στην παρούσα αξία τους, με 
την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις 
της αγοράς, για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που 
σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν 
αποφέρει σημαντικά ανεξάρτητη ταμειακή εισροή, το ανακτώμενο ποσό καθορίζεται 
για την μονάδα παραγωγής ταμιακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο 
ανήκει. 

Ζημία απαξίωσης που αφορά υπεραξία, δεν αντιλογίζεται. Όσον αφορά τα λοιπά 
περιουσιακά στοιχεία, η ζημία  αντιλογίζεται εάν υπάρχει αλλαγή στις εκτιμήσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της  ανακτήσιμης αξίας. 

3.18. Επιχορηγήσεις: Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη 
βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με τους όρους που τις διέπουν και ότι οι 
επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν. Οι επιχορηγήσεις που έχουν ληφθεί για την ανάπτυξη 
άυλων περιουσιακών στοιχείων θεωρούνται ως αναβαλλόμενα έσοδα τα οποία 
καταχωρούνται με συστηματική και ορθολογική βάση στα έσοδα κατά τη διάρκεια 
της ωφέλιμης ζωής των περιουσιακών στοιχείων. 

3.19. Νέα πρότυπα και διερμηνείες: Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και 
ακολουθούνται είναι οι ίδιες που αναφέρονται στις σημειώσεις των δημοσιευμένων 
Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2008, αφού ληφθούν υπόψη οι 
κατωτέρω νέες Διερμηνείες που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB) και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρακάτω νέες 
διερμηνείες είχαν υποχρεωτική εφαρμογή για πρώτη φορά στη λογιστική χρήση που 
ξεκίνησε την 1 Ιανουαρίου 2009:  
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 ΔΠΧΑ 8, ‘Λειτουργικοί Τομείς’, η εφαρμογή του προτύπου δεν έχει σημαντική επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1,  ‘Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων’ Η Εταιρεία έκανε τις 
απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονομικών της καταστάσεων για το 2009.

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερμηνείες έχουν εκδοθεί 
αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην λογιστική περίοδο που ξεκινά την 1 Ιανουαρίου 2008 και δεν θα 
εφαρμοστούν νωρίτερα  από την Εταιρεία: 

 Διερμηνεία 13, ‘Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών’ 
 Διερμηνεία 14,‘Περιπτώσεις προπληρωμών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων εισφορών 

(τροποποίηση)’
 Διερμηνεία 15 ‘Συμβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας’
 Διερμηνεία 16, ‘Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό
 Διερμηνεία 17, ‘Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες’
 Διερμηνεία 18, ‘Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες’
 Διερμηνεία 19, ‘Διακανονισμός υποχρεώσεων με στοιχεία της καθαρής θέσης’
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2, ‘Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών’
 Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3, ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27, ‘Ενοποιημένες 

και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις’
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32, ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση’ και ΔΛΠ 1, ‘Παρουσίαση των 

Οικονομικών Καταστάσεων’ όσον αφορά τα ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο 
(ή “puttable” μέσο)’

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23, ‘Κόστος Δανεισμού’
 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39, ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση’ ΔΠΧΑ 9 

Χρηματοοικονομικά μέσα - Φάση 1, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ταξινόμηση και 
επιμέτρηση 

 Αναθεώρηση του ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 
 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 Πρόσθετες εξαιρέσεις κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ 
 Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι αυτές οι Διερμηνείες θα έχουν επίδραση στις οικονομικές της 

καταστάσεις 

Το 2008 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε μια σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΠ 
με σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων.  Οι τροποποιήσεις αυτές 
εφαρμόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009 και δεν έχουν 
ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 5, ‘Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 
Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες’,

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7, ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις’
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1, ‘Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων’
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8, ‘Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη’,
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 10, ‘Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού’
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16, ‘Ενσώματα πάγια
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 18, ‘Έσοδα’
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19, ‘Παροχές σε εργαζομένους’
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 20, ‘Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της 

Κρατικής Υποστήριξης’
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23, ‘Κόστος Δανεισμού’
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27, ‘Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις’
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28, ‘Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις’
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 29, ‘Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές 

οικονομίες’
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 31, ‘Συμμετοχές σε κοινοπραξίες’
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 34, ‘Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά’
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 36, ‘Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων’
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 38, ‘Άυλα περιουσιακά στοιχεία’
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39, ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση’
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40, ‘Επενδύσεις σε ακίνητα’
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 41, ‘Γεωργία’

4. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

Τα Ενσώματα και Ασώματα Πάγια αναλύονται ως εξής: 

Κτίρια & 
Εγκ/σεις  
κτιρίων

Μηχανήματα- 
Λοιπός 

Εξοπλισμός
Μεταφ/κά 

Μέσα

Έπιπλα και 
Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Ασώματες 
Ακινητοποιήσεις 

Σύνολο

31/12/2007

Αξία κτήσης 39.418,13 41.421,63 3.255,39 977.010,45 7.241.348,38 8.302.453,98
Σωρευμένες 
αποσβέσεις (25.203,97) (40.665,97) (1.962,81) (917.019,48) (6.677.629,73) (7.662.481,96)
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2007 14.214,16 755,66 1.292,58 59.990,97 563.718,65 639.972,02

2008

Προσθήκες    35.768,92 223.399,70 259.168,62

Αποσβέσεις χρήσης  (6.042,29) (605,25) (273,73) (29.629,60) (137.318,07) (173.868,94)

31/12/2008

Αξία κτήσης 39.418,13 41.421,63 3.255,39 1.012.779,37 7.464.748,08 8.561.622,60
Σωρευμένες 
αποσβέσεις (31.246,26) (41.271,22) (2.236,54) (946.649,08) (6.814.947,80) (7.836.350,90)
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2008 8.171,87 150,41 1.018,85 66.130,29 649.800,28 725.271,70

2009

Προσθήκες   1.990,00 105.365,12 53.751,11 161.106,23

Αποσβέσεις χρήσης  (4.894,02) (150,28) (405,48) (36.857,25) (147.569,11) (189.876,14)

31/12/2009

Αξία κτήσης 39.418,13 41.421,63 5.245,39 1.118.144,49 7.518.499,19 8.722.728,83
Σωρευμένες 
αποσβέσεις (36.140,28) (41.421,50) (2.642,02) (983.506,33) (6.962.516,91) (8.026.227,04)
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2009 3.277,85 0,13 2.603,37 134.638,16 555.982,28 696.501,79

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων. 
Από το σύνολο των προσθηκών ασώματων ακινητοποιήσεων της χρήσης ύψους 
53.751,11,  ποσό 34.508,38 αφορά εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα πάγια και ποσό 
19.242,73 αφορά λογισμικά προγράμματα – εφαρμογές τα οποία έχουν αγορασθεί από 
άλλες εταιρείες.

5. ΠΕΛΑΤΕΣ 

Οι απαιτήσεις από Πελάτες αναλύονται ως εξής: 

2009 2008
Πελάτες υπηρεσιών Διαδικτύου 312.075,88 734.373,45

Λοιπές απαιτήσεις 7.214,56 41.578,36

Μη τιμολογηθέντα έσοδα 160.000,00 82.990,00

479.290,44 858.941,81
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6.   ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

2009 2008
Απαίτηση από το Δημόσιο 5.028,37 2.005,89

Έξοδα επομένων χρήσεων 10.355,68 3.662,44

Λοιπά 2.239,46 2.239,46

17.623,51 7.907,79

7. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΥΤΩΝ 

Τα Χρηματικά Διαθέσιμα  και Ισοδύναμα Αυτών αναλύονται ως εξής: 

2009 2008
Ταμείο 526,62 1.859.49

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 684.174,91 305.565.66

684.701,53 307.425,15

8.    ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 5.391.100 διαιρούμενο σε 
3.718.000  μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ  1,45 (ένα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά) 
εκάστη.  

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά ορίστηκε σε  Δρχ. 300.000.000 (ΕΥΡΩ 
880.410,86), διαιρούμενο σε 300.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 (ΕΥΡΩ 
2,9347) εκάστη. 

Στις 2 Οκτωβρίου 2000 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου κατά  Δρχ. 1.700.000.000 (ΕΥΡΩ 4.988.994,86) με καταβολή 
μετρητών και την έκδοση 1.700.000 μετοχών ονομαστικής αξίας  Δρχ. 1.000 (ΕΥΡΩ 
2,9347) εκάστη. 

Στις 19 Μαρτίου 2001 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου κατά Δρχ. 500.000.000 (ΕΥΡΩ 1.467.351,43) με καταβολή 
μετρητών και την έκδοση 500.000 μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ.1.000 (ΕΥΡΩ 2,9347) 
εκάστη. 

Στις 7 Ιουνίου 2002 η Γενική  Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ  11.757,15 με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής 
αξίας της μετοχής από Δρχ. 1.000 ή ΕΥΡΩ 2,9347 ανά  μετοχή σε  ΕΥΡΩ 2,93 (δύο 
Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά) 

Στις 2 Ιουνίου 2003, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 3.700.000  και μείωση της ονομαστικής αξίας των 
μετοχών της  από Ευρώ 2,93  σε   ΕΥΡΩ 1,45 (ένα Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά) 
έκαστη. 

Τέλος, στις 7 Απριλίου 2004, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την  αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 1.766.100 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 1.218.000 νέων 
μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,45  και τιμή έκδοσης υπέρ το άρτιο ΕΥΡΩ  2,50 
ανά μετοχή. 
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Η εν λόγω αύξηση αποφασίσθηκε προκειμένου, μεταξύ άλλων, να βελτιωθεί η σχέση 
ιδίων κεφαλαίων και μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Σημειώνεται  ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της 
Εταιρείας  έχει καταστεί μικρότερο του ήμισυ του Μετοχικού Κεφαλαίου και ως εκ 
τούτου συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 
2190/1920. Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με την προϋπόθεση της 
συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας, καθόσον η Διοίκηση της Εταιρείας θα 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέσα για τον σκοπό αυτό. 

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συμμετέχουν οι εταιρίες: COSMOTE (30,87%), 
ΟΤΕ (30,87%), Alpha Bank (15%), ΔΙΗΝΕΚΗΣ Πληροφορική (13,18%) και Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος (10,08%). 

 9. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ         
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Σύμφωνα με τον Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης 
σε περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης ποσού που σχετίζεται με τις αποδοχές του 
εργαζομένου, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή 
συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία δεν 
δικαιούνται πληρωμή. Η οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι 
ίση με 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης.  

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού  λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται 
στις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη 
αναλογιστική μελέτη.  

Το ποσό της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
που έχει επιβαρύνει  τα  αποτελέσματα των εμφανιζόμενων χρήσεων  αναλύεται ως εξής: 

2009 2008

Δουλευμένες παροχές  χρήσης (32.650,68) 12.797,72

Η συμφωνία της εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης παροχών και της πρόβλεψης για 
αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που εμφανίζεται στις 
Οικονομικές Καταστάσεις, είναι η ακόλουθη: 

2009 2008

Δουλευμένη πρόβλεψη στην αρχή της χρήσης 128.600,27 117.040,94

Δουλευμένες παροχές χρήσης (32.650,68) 12.797,72

Καταβολές αποζημιώσεων (21.491,20) (1.238,39)

Δουλευμένη πρόβλεψη στο τέλος της χρήσης 74.458,39 128.600,27

Οι παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η αναλογιστική μελέτη για τον υπολογισμό της 
πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι οι εξής: 

2009 2008

Συντελεστής προεξόφλησης 5,3% 3,9%

Εκτιμώμενο ποσοστό αύξησης μισθών 2,0% 4,3%
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10. ΦΟΡΟΙ  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού φορολογικού νόμου ο συντελεστής φόρου 
εισοδήματος κατά την 31 Δεκεμβρίου 2004 ήταν 35%. Βάσει του Ν.3296/2004 μειώθηκε 
σε 32% για το 2005, 29% για το 2006 και 25% από τη χρήση 2007 και μετέπειτα. Με 
βάση το φορολογικό νόμο 3697/2008 ο συντελεστής φόρου εισοδήματος μειώνεται 
σταδιακά ανά έτος από 1.1.2010 σε 24% ως το 2014 όταν θα ανέλθει σε 20%. 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες 
από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια 
βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν 
προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα 
βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές 
φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από 
τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των 
πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.  

Στις Οικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνεται πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος, 
λόγω των σωρευμένων φορολογικών ζημιών. Επιπλέον δεν έχει σχηματιστεί 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επί των εκπεστέων προσωρινών διαφορών και των 
φορολογικών ζημιών, καθόσον δεν είναι πιθανόν ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο 
εισόδημα, για την κάλυψη αυτών των προσωρινών διαφορών. Η Εταιρεία δεν έχει 
ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 - 2009 και ως εκ τούτου, οι 
φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

11.   ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

2009 2008

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 60.400,46 93.574,65

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 55.288,99 62.084,81

Πιστωτές διάφοροι 620,23 3.960,46

Λοιποί λογ/σμοί βραχυπροθ. υποχρεώσεων 6.666,67 49.516,67

Βραχυπρόθεσμο μέρος επιδοτήσεων 
επομένων χρήσεων 46.100,00 27.500,00

169.076,35 236.636,59
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12.   ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο Κύκλος Εργασιών περιλαμβάνει κυρίως έσοδα υπηρεσιών Διαδικτύου τα οποία 
αναλύονται στις εξής κατηγορίες : 

13. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα αναλύονται ως εξής: 

2009 2008

Κόστος πωλήσεων εμπορευμάτων - 13.330,75

Αμοιβές και προμήθειες τρίτων 56.963,49 109.172,94

Παροχές τρίτων 89.429,35 101.549,13

Ενοίκια (εκτός μεταφορικών μέσων) 115.825,98 113.051,77

Μισθώματα αυτοκινήτων 26.283,38 25.450,85

Ασφάλιστρα - Αποθήκευτρα 1.327,12 1.371,21

Επισκευές και συντηρήσεις 66.851,51 66.886,50

Φόροι-τέλη 15.408,26 16.015,84

Έξοδα μεταφορών 17.194,20 17.719,57

Έξοδα ταξιδίων 15.483,60 11.395,23

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 17.462,83 50.745,93

Έξοδα εκθέσεων επιδείξεων 9.796,19 5.810,61

Διάφορα έξοδα 28.649,14 26.373,31

Λοιπά έξοδα 648,32 20.751,00

461.323,37 579.624,64

Ανάλυση μισθωμάτων : 

Μισθώματα  Πληρωτέα σε1 έτος Από  1 – 5  έτη Ημερομηνία  λήξης 
σύμβασης 

Ενοίκιο Έδρας  119.883,60        179.825,40           14/5/2012 
Μισθωμένα αυτ/τα 28.876,98        ---------        4-8/11/2010 

2009 2008

Ετήσιες συνδρομές 126.637,00 135.569,50

Ηλεκτρονικές συναλλαγές 62.537,29 85.219,62

Εισαγωγή ειδών 546,94 409,55

Συντήρηση λογισμικού 156.000,00 137.000,00

Υλοποίηση λογισμικού 1.014.627,00 1.083.982,41

Υλοποίηση έργων κατασκευαστών 77.778,00 63.104,00

Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί 532.096,91 444.158,72

Συστήματα   Ανίχνευσηs 2.586,00 9.477,00

Εμπορεύματα - 18.226,80

1.972.809,14 1.977.147,60
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14.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους τομείς που πρέπει να αναφέρονται 
ξεχωριστά στις Οικονομικές Καταστάσεις και επισκοπούνται από τους υπεύθυνους της 
Εταιρείας για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. 

Χρησιμοποιώντας τα ποσοτικά κριτήρια,  η Εταιρεία έχει ορίσει τους τομείς 
δραστηριότητας που πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά στις Οικονομικές Καταστάσεις.  
Οι πληροφορίες των λειτουργικών τομέων δραστηριότητας που δεν αποτελούν 
ξεχωριστούς τομείς για αναφορά έχουν συγκεντρωθεί και απεικονιστεί στην κατηγορία 
“Λοιπά”.  

Οι λογιστικές πολιτικές των τομέων δραστηριότητας είναι οι ίδιες με εκείνες που 
ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Η Διοίκηση 
αξιολογεί την επίδοση των τομέων δραστηριότητας, βασιζόμενη στα λειτουργικά 
κέρδη και στα καθαρά κέρδη.  

Οι πληροφορίες αναφορικά με τους τομείς δραστηριότητας  της  Εταιρείας  έχουν ως 
εξής: 

2009

Υλοποίηση 
έργων

Ηλεκτρονικές 
δημοπρασίες Συνδρομές Λοιπά Σύνολο

Έσοδα από υπηρεσίες Διαδικτύου 1.014.627,00 532.096,91 126.637,00 299.448,23 1.972.809,14 
Πιστωτικοί τόκοι 3.723,48 1.952,69 464,73 1.098,92 7.239,82
Χρεωστικοί τόκοι (843,15) (442,17) (105,24) (248,84) (1.639,40)
Αποσβέσεις (97.654,38) (51.212,51) (12.188,38)    (28.820,87) (189.876,14)
Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών 
εσόδων/(εξόδων)                                                                           53.950,02 28.292,80 6.733,58 15.922,34 104.898,73
Κέρδη χρήσης 56.830,34 29.803,32 7.093,07 16.772,42 110.499,15 
Περιουσιακά στοιχεία 970.815,54 509.121,09 121.168,84 286.518,12 1.887.623,59 

Επενδύσεις σε πάγια   
περιουσιακά στοιχεία της χρήσης 82.857,85 43.452,82 10.341,60 24.453,95 161.106,23 

2008

Υλοποίηση 
έργων

Ηλεκτρονικές

δημοπρασίες Συνδρομές Λοιπά Σύνολο
Έσοδα από υπηρεσίες Διαδικτύου 1.083.982,41 444.158,72 135.569,50 313.436,97 1.977.147,60 
Πιστωτικοί τόκοι 11.313,28 4.635,59 1.414,92 3.271.27 20.635,05
Χρεωστικοί τόκοι (1.357,45) (556,21) (169,77) (392,51) (2.475,94)
Αποσβέσεις (95.324,63) (39.059,00) (11.921,88) (27.563,42) (173.868,94)
Ζημιές προ Χρηματοοικονομικών  

εσόδων/(εξόδων)                                                                 (33.643,58) (13.785,36) (4.207,67) (9.728,15) (61.364,76)
Ζημιές χρήσης (23.687,74) (9.705,99) (2.962,53) (6.849,39) (43.205,65) 
Περιουσιακά στοιχεία 1.046.727,21 428.893,51 130.910,14 302.664,51 1.909.195,37 
Επενδύσεις σε πάγια    
  περιουσιακά στοιχεία της χρήσης 142.090,67 58.221,25 17.770,73 41.085,97 259.168,62 
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15.    ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας  με τις συνδεμένες επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής: 

2009 2008
Έσοδα  

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ 
Έξοδα 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ
Έσοδα  

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ
Έξοδα 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ

 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛ/ΝΙΕΣ  Α.Ε. 411.206,00 125.506,18 328.900,00 127.937,82
OTE A.E. 849.440,00 51.631,31 946.732,41 70.846,57
COSMOTE ROMANIAN MOB. TEL. SA 24.000,00 - - -
OTEsat – MARITEL A.E. 2.500,00 2.500,00
OTE Plus TEXN.& EΠΙΧ/ΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 3.000,00 3.000,00
OTE AKINHTA A.E. 3.000,00
ROM TELECOM 478.060,00 299.590,00

1.768.206,00 177.137,49 1.583.722,41 198.784,39

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας  με τις συνδεμένες επιχειρήσεις 
αναλύονται ως εξής: 

2009 2008
Απαίτηση 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ
Υποχρέωση 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ
Απαίτηση 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ
Υποχρέωση 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ

OTE A.E. 173.073,60 54.747,73 568.522,50 39.710,46
 COSMOTE ΚINHTEΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ  Α.Ε. 25.044,74 1.096,45 - 1.844,32
COSMOTE ROMANIAN MOB. TEL SA 18.000,00 - - -
ROM TELECOM 183.000,00 6.250,00 82.990,00 -

399.118,34 62.094,18 651.512,50 41.554,78

Οι κυριότερες συναλλαγές μεταξύ των συνδεμένων επιχειρήσεων έχουν ως ακολούθως: 

(α) OTE Α.Ε. 
Η Εταιρεία τιμολογεί την OTE A.E. για υπηρεσίες που αφορούν συστήματα 
ηλεκτρονικών προμηθειών. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μέσω διαδικτύου 
και αφορούν την αποστολή παραγγελιών για κινητά πάγια και εμπορεύσιμα 
προς τους αντίστοιχους προμηθευτές, την διενέργεια δημοπρασιών, την 
ηλεκτρονική καταχώρηση τιμολογίων από προμηθευτές, την παρακολούθηση 
των  διαδικασιών προμηθειών και την εμφάνιση και επεξεργασία στατιστικών 
και αναφορών. 

Η OTE Α.Ε. τιμολογεί την Εταιρεία, για υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. 

(β)  COSMOTE  ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. («COSMOTE»)
Η Εταιρεία  τιμολογεί την COSMOTE για υπηρεσίες που αφορούν συστήματα 
ηλεκτρονικών προμηθειών. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μέσω διαδικτύου 
και αφορούν την αποστολή παραγγελιών για κινητά πάγια και εμπορεύσιμα 
προς τους αντίστοιχους προμηθευτές, την λήψη παραγγελιών από το δίκτυο 
των εμπορικών της αντιπροσώπων, την διενέργεια δημοπρασιών, την 
διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών και την εμφάνιση και επεξεργασία 
στατιστικών και αναφορών. 



ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

(Ποσά σε Ευρώ) 

25

Η COSMOTE τιμολογεί την Εταιρεία, για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 
καθώς επίσης υπεκμισθώνει το κτίριο, που στεγάζει τα γραφεία της έδρας της 
Εταιρείας. 

(γ) COSMOTE ROMANIAN MOBILE TEL/TIONS SA
Η Εταιρεία τιμολογεί την COSMOTE ROMANIAN MOBILE TEL/TIONS 
για υπηρεσίες που αφορούν συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών.  

(δ) OTE ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
Η Εταιρεία τιμολογεί την ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. για υπηρεσίες που αφορούν 
συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μέσω 
διαδικτύου και αφορούν την αποστολή παραγγελιών για κινητά πάγια προς 
τους αντίστοιχους προμηθευτές και την κατασκευή ηλεκτρονικού μητρώου 
ακινήτων. 

(ε)  ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 
(ΟΤΕsat- MARITEL A.E.»)
Η Εταιρεία τιμολογεί την ΟΤΕsat-ΜΑRITEL Α.Ε. για υπηρεσίες που 
αφορούν συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών. Οι υπηρεσίες αυτές 
παρέχονται μέσω διαδικτύου και αφορούν την αποστολή παραγγελιών για 
κινητά πάγια προς τους αντίστοιχους προμηθευτές.    

(στ) OTEPlus ΤΕΧΝ.& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 
(«OTEPlus Α.E.») 
Η Εταιρεία  τιμολογεί την ΟΤΕPlus Α.Ε. για υπηρεσίες που αφορούν 
συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μέσω 
διαδικτύου και αφορούν την αποστολή παραγγελιών για κινητά πάγια προς 
τους αντίστοιχους προμηθευτές.    

ζ) ROMTELECOM S.A.
Η Εταιρεία  τιμολογεί την ROMTELECOM S.A. , για υπηρεσίες που αφορούν            

ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και υλοποίηση έργων. 

η) Αμοιβές ανώτατης διοίκησης  
Οι αμοιβές του Γενικού Διευθυντή καθώς και των ανωτάτων στελεχών της 
Εταιρείας οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης  που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2009, ανήλθαν  σε  ΕΥΡΩ  548.094,94, ενώ  για τη χρήση που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, ανήλθαν σε ΕΥΡ4 553.621,25. 

16. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, είναι σε εκκρεμότητα μία (1) αγωγή, οι οποία έχει 
ασκηθεί από τρίτους, για την καταβολή αποζημιώσεων, συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 
150 χιλιάδων περίπου. Ο Νομικός Σύμβουλος και η Διοίκηση της Εταιρείας, 
εκτιμούν ότι οι αγωγή αυτή θα τελεσιδικήσει  υπέρ της Εταιρείας. 
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17. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν υποχρεώσεις 
προς προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Η Εταιρεία έχει επίσης απαιτήσεις 
από πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις καθώς και χρηματικά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών. Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο 
ρευστότητας, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς. 
Η ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας αξιολογεί τους κινδύνους αυτούς και 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα με βάση την πολιτική της Εταιρείας. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εγκρίνει τα μέτρα για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων που περιγράφονται παρακάτω. 

      Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη μπορέσει να 
εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις.  
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της 
διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων, που 
διασφαλίζουν την ομαλή εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών της υποχρεώσεων. 
Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη 
ταμειακών ροών για περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου 
προϋπολογισμού, έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμειακά 
διαθέσιμα για να καλύψει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της.  

      Πιστωτικός Κίνδυνος   

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος συναλλασσόμενος 
να προκαλέσει στην Εταιρεία οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. Η Εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη πιστωτική 
πολιτική που έχει  
ως άξονες αφενός τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και 
αφετέρου την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης των απαιτήσεων πριν 
αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες αλλά και όταν αυτές καταστούν εκπρόθεσμες ή 
επισφαλείς. Για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες 
ομαδοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά 
χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους και τα τυχόν 
προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι απαιτήσεις 
που θεωρούνται επισφαλείς, επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού 
και για τη ζημία που εκτιμάται ότι θα προκύψει από αυτές, σχηματίζεται σχετική 
πρόβλεψη απομείωσης. Ωστόσο το 83 % των απαιτήσεων προέρχεται από τον 
Όμιλο ΟΤΕ και το 36% από τον ίδιο τον ΟΤΕ με αποτέλεσμα ο πιστωτικός 
κίνδυνος των απαιτήσεων να είναι περιορισμένος. 
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα της Εταιρείας θεωρούνται ως 
στοιχεία με πολύ περιορισμένο πιστωτικό κίνδυνο. 
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται ότι μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη 
ρευστότητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία μέσω των πολιτικών και διαδικασιών που 
περιγράφονται παραπάνω, εκτιμά τον πιστωτικό κίνδυνο και εκτιμά ότι δεν  
απαιτούνται προβλέψεις απομείωσης. 
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Η ανάλυση των απαιτήσεων της εταιρείας έχει ως εξής:  
Πελάτες Έως 30 

ημέρες 
Από 
30-60
ημέρες 

Από 
61-90
ημέρες 

Από 
91-180
ημέρες 

Από 
181-360
ημέρες 

Πάνω από 
360
ημέρες 

31.12.2009 362.593,71 57.533,73 23.562,12 28.635,77 2.519,09 4.446,02
31.12.2008 392.996,65 124.623,93 8.028,32 287.773,05 565,65 44.954,21

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων που εμφανίζονται στον πίνακα απεικονίζονται βάσει 
της ημερομηνίας έκδοσης των τιμολογίων.     
Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. τα υπόλοιπα θα έπρεπε να έχουν απεικονισθεί, βάσει του χρόνου     

      που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα. 
Οι λογιστικές αξίες των απαιτήσεων και διαθεσίμων της Εταιρείας όπως 
εμφανίζονται στις Οικονομικές της Καταστάσεις δεν διαφέρουν σημαντικά από 
τις εύλογες αξίες τους. 

     Κίνδυνος αγοράς 
Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της 
αγοράς, όπως σε συναλλαγματικές ισοτιμίες και  επιτόκια να επηρεάσουν τα 
αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που 
κατέχει. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται στην προσπάθεια της 
Εταιρείας να ελέγχει την έκθεση της σε αποδεκτά όρια και παράλληλα να 
βελτιστοποιεί τις αποδόσεις της.  

     i) Κίνδυνος Διακύμανσης Επιτοκίων 
Η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν αντιμετωπίζει σημαντικό κίνδυνο διακύμανσης 
επιτοκίων καθώς δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο.  

    ii) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία ή οι 
ταμειακές ροές ενός χρηματοπιστωτικού μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις 
εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος. Η Εταιρεία εκτιμά ότι 
δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς δεν πραγματοποιεί συναλλαγές 
σε Ξένο Νόμισμα.  

      Διαχείριση κεφαλαίου 
Το κεφάλαιο της Εταιρείας περιλαμβάνει την αξία των κοινών μετοχών και τα 
αποθεματικά μείον το Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέο. 

Ο πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας αναφορικά με τη διαχείριση κεφαλαίου 
είναι να βελτιώσει τους κεφαλαιακούς δείκτες ώστε να χρηματοδοτηθούν οι 
επιχειρηματικές δραστηριότητες και να μεγιστοποιηθεί η αξία της επένδυσης των 
μετόχων. 
Η Εταιρεία παρακολουθεί τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και λαμβάνει 
μέτρα ώστε να αντιμετωπίσει την τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Δεν έχουν 
υπάρξει αλλαγές στους στόχους, την πολιτική και τις διαδικασίες διαχείρισης 
κεφαλαίου στις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και 31 Δεκεμβρίου 
2008.
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Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει 
καταστεί μικρότερο του ήμισυ του Μετοχικού Κεφαλαίου και ως εκ τούτου 
συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920.  Η 
Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η παρούσα οικονομική θέση της Εταιρείας θα 
βελτιωθεί στις επόμενες χρήσεις μέσω περαιτέρω περιορισμού του κόστους και 
επίτευξης νέων συνεργασιών με πελάτες. Πρέπει επίσης να αναφερθεί, ότι ο 
όμιλος ΟΤΕ, στηρίζει την εταιρεία, τόσο για τα τυπικά θέματα (επιστολή 
υποστήριξης, από την Γενική Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Θεμάτων), όσο 
και ουσιαστικά (με επέκταση των υπηρεσιών που παρέχονται στον όμιλο ΟΤΕ 
εντός και εκτός Ελλάδος). 

18. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2009, δεν υφίστανται γεγονότα που να 
επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις,. 

19. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη Σημείωση 10 η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί  
από τις φορολογικές αρχές  για  τις  χρήσεις  2007- 2009. Κατά συνέπεια οι 
φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
Η σημείωση 16 αναφέρει μια εκκρεμή νομική υπόθεση εις βάρος της εταιρείας. 


