ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
(ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆IEΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελίδα

•

Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

3

•

Ισολογισµός της 31 ∆εκεµβρίου 2007

5

• Κατάσταση Αποτελεσµάτων για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2007

6

• Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε την 31
∆εκεµβρίου 2007

7

• Κατάσταση Ταµειακών Ροών για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2007

8

• Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
• Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή
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11-24

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
KOΣMO-OYAN EΛΛAΣ MAΡKET ΣΑΪT A.E.
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε. (εφεξής ή «Εταιρεία»)
παρουσιάζει την Έκθεση του για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου
2007, σύµφωνα µε το άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθησαν βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 2007
Η Εταιρεία, κατά την διάρκεια του 2007 ενδυνάµωσε την παρουσία της στην αγορά υλοποιώντας µία καµπάνια
marketing που απευθύνθηκε σε περισσότερες από 2000 εταιρείες από όλους τους τοµείς της αγοράς. Παράλληλα
συνέχισε να βελτιώνει τις υπηρεσίες τα προϊόντα και υποδοµές της. Το σηµαντικότερο γεγονός του 2007 ήταν η
υπογραφή ετήσιας σύµβασης µε την ROMTELECOM µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
δηµοπρασιών.
Ενδεικτικά για το 2007, η Εταιρεία:
•
•

•
•

Ξεκίνησε την εµπορική διάθεση της υπηρεσίας trackONE αποκτώντας τους τρείς πρώτους πελάτες της.
Παρέδωσε στον ΟΤΕ σε παραγωγική λειτουργία τις ανανεωµένες εκδόσεις των υπηρεσιών Requisition
Monitor (παρακολούθηση της διαδικασίας αιτήσεων προµηθειών) και Π-data. (εφαρµογή καταγραφής των
συµβάσεων).
Υλοποίησε επεκτάσεις στις υπάρχουσες εφαρµογές των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών υλοποιώντας την έκδοση
6.0 και ηλεκτρονικών παραγγελιών µε επεκτάσεις κατά παραγγελία πελατών της.
∆ιεκπεραίωσε επιτυχώς, όλες τις συµβατικές και τυπικές υποχρεώσεις της σε θέµατα παράδοσης υπηρεσιών
προς τρίτους, θέµατα ποιότητας, εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Kατά την διάρκεια της χρήσης του 2007, οι συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας, ανήλθαν σε
ΕΥΡΩ 205.080 και αφορούσαν κατά κύριο λόγο την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.
Οι καθαρές ταµειακές εισροές της Εταιρείας για τη χρήση του 2007, ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 312.405.
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ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δεν προτείνει διανοµή µερίσµατος για την χρήση του 2007, λόγω
εµφάνισης ζηµιών στα Αποτελέσµατα.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008
Για το έτος 2008, τα σχέδια της Εταιρείας περιλαµβάνουν :
 Αναβάθµιση εφαρµογών µε πιθανή χρήση ψηφιακών υπογραφών.
 Νέο προϊόν portalONE στο οποίο θα ενσωµατωθούν συγκεκριµένες υπάρχουσες λύσεις και µε την πρόβλεψη
να σχεδιαστούν νέες εφαρµογές. Το portalONE προορίζεται να καλύψει τον χώρο της αγοράς που απαιτεί
τοπικές εγκαταστάσεις και όχι SaaS (Software As A Service).
 ∆ράσεις προς τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µε σκοπό την παροχή είτε υπηρεσιών, είτε προϊόντων λογισµικού.
 Υλοποίηση επιλεκτικής καµπάνιας marketing και πωλήσεων που απευθύνεται σε συγκεκριµένους κλάδους
της αγοράς.
 Επέκταση δραστηριοτήτων στην Ρουµανία .
Η Εταιρεία θα συνεχίζει να πρωτοπορεί, δίνοντας στους πελάτες της όχι µόνο τις αποδοτικότερες τεχνολογίες και
λύσεις, αλλά και έναν δυναµικό σύµµαχο στην κερδοφορία τους και έναν έµπειρο σύµβουλο στη µείωση του
κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Το όραµα της Εταιρείας είναι να αποτελέσει σηµείο αναφοράς για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου
µεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Ηράκλειο Αττικής, 6.3.2008

O Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ

Θεοφάνης Τσιόκρης

Ιωάννης Βλάχος
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ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(Ποσά σε Ευρώ )

Σηµειώσεις

2007

2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό
Ενσώµατα και ασώµατα πάγια
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο µακροπρόθεσµου Ενεργητικού

4

639.972,02
9.430,50
649.402,52

723.084,51
9.283,88
732.368,39

5
6
7

412.795,61
8.393,01
888.663,33
1.309.851,95

608.018,96
39.215,41
576.257,84
1.223.492,21

1.959.254,47

1.955.860,60
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5.391.100,00
1.278.900,00
11.757,15
(5.350.808,32)
1.330.948,83

5.391.100,00
1.278.900,00
11.757,15
(5.294.346,05)
1.387,411,10

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων

9

117.040,94
162.601,74
279.642,68

116.096,58
96.754,15
212.850,73

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων

11

78.124,75
270.538,21
348.662,96
628.305,64

71.977,15
283.621,62
355.598,77
568.449,50

1.959.254,47

1.955.860,60

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ιδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Έκτακτο αποθεµατικό
Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών
των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµ.

Κύκλος Εργασιών
Λοιπά έσοδα
Σύνολο κύκλου εργασιών

12

Λειτουργικά έξοδα
Αποδοχές προσωπικού
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα
Σύνολο λειτουργικών εξόδων

4
13

Ζηµιές προ Χρηµατοοικονοµικών
εσόδων/(εξόδων)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

Ζηµιές Χρήσης

2007

2006

1.938.705,96
33.619,34
1.972.325,30

1.740.422,96
7.868,97
1.748.291,93

1.226.140,27
288.192,01
531.357,40
2.045.689,68

1.181.190,93
592.893,14
467.703,51
2.241.787,58

(73.364,38)

(493.495,65)

18.676,79
(1.774,68)
16.902,11

12.570,78
(1.399,67)
11.171,11

(56.462,27)

(482.324,54)

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 5 έως 24, συντάχθησαν σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 6 Μαρτίου 2008 και υπογράφονται για
λογαριασµό αυτού από τους :

O Πρόεδρος του ∆.Σ.

Θεοφάνης Τσιόκρης

Ο Αντιπρόεδροs του ∆.Σ

Ιωάννηs Βλάχοs

Ο Γενικός ∆ιευθυντής

Αθανάσιος Πετµεζάς

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Νικόλαος Φραγκιάς

Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(Ποσά σε Ευρώ)

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006
Ζηµιές Χρήσης

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006

Ζηµιές Χρήσης
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007

5.391.100,00
-

5.391.100,00

5.391.100,00

Αποθεµατικό
υπέρ το Άρτιο
1.278.900,00
-

Έκτακτο
Αποθεµατικό
11.757,15
-

1.278.900,00

-

11.757,15

-

1.278.900,00

11.757,15

Υπόλοιπο
Ζηµιών
εις Νέο

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

(4.812.021,51)

1.869.735,64

(482.324,54)

(482.324,54)

(5.294.346,05)

1.387.411,10

(56.462,27)

(56.462,27)

(5.350.808,32)

1.330.948,83

Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 24 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 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

2007

2006

(Ποσά σε Ευρώ)
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζηµιές χρήσης
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Πληρωθέντες τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο εισροών από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

(56.462,27)

(482.324,54)

288.192,01
944,36
(18.676,79)
1.774,68
215.771,99

592.893,14
5.610,58
(12.570,78)
1.399,67
105.008,07

226.045,75
(146,62)
58.911,78
284.810,91
(1.774,68)

48.518,45
(1.825,85)
101.514,88
253.215,55
(1.399,67)

498.808,22

251.815,88

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο καθαρών ταµειακών εκροών από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

(205.079,52)
18.676,79

(303.072,73)
12.570,78

(186.402,73)

(290.501,95)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
Ισοδύναµα αυτών (α) + (β)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

312.405,49
576.257,84
888.663,33

(38.686,07)
614.943,91
576.257,84

Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των
Οικονοµικών Καταστάσεων.
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ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
2.α
3.

Σελ.

Σύσταση και δραστηριότητες της Εταιρείας

11

Βάση κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων

11
11

Βασικές λογιστικές πολιτικές
3.1
Εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης
3.2
Μετατροπή ξένων νοµισµάτων
3.3
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
3.4
Αποσβέσεις
3.5
Παροχές σε εργαζόµενους
3.5.α
Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών
3.5.β
Προγράµµατα καθορισµένων παροχών στο προσωπικό
3.6
Φόροι
3.7
Χρηµατικά διαθέσιµα και Ισοδύναµα Χρηµατικών ∆ιαθεσίµων
3.8
Έξοδα διαφήµισης
3.9
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
3.10
Έσοδα
3.11
Πληροφόρηση περί Τοµέων ∆ραστηριότητας
3.12
Μισθώσεις
3.13
Σχετιζόµενα µέρη
3.14
Λογαριασµοί εισπρακτέοι - Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
3.15
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
3.16
Προβλέψεις
3.17
Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15

4.

Ενσώµατα και ασώµατα πάγια

15

5.

Πελάτες

16

6.

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

16

7.

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών

16

8.

Μετοχικό κεφάλαιο

17

9.

Προβλέψεις για συντάξεις, αποζηµιώσεις και λοιπές παροχές προσωπικού

17

10.

Φόροι εισοδήµατος

18

9

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

11.

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

19

12.

Κύκλος εργασιών

19

13.

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

20

14.

Πληροφόρηση κατά Τοµέα

20

15.

Συναλλαγές µε σχετιζόµενα µέρη

21

16.

Εκκρεµείς νοµικές υποθέσεις

24

17.

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

24

18.

Μεταγενέστερα γεγονότα

24

19.

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

24
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ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 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.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες εγκρίθηκαν µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
την 6 Μαρτίου 2008, υπόκεινται στην τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων.
ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2.

(a)

Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι Οικονοµικές Καταστάσεις
(εφ’εξής οι «Οικονοµικές Καταστάσεις») έχουν συνταχτεί σύµφωνα µε την αρχή του
ιστορικού κόστους, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.).

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη
των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. είναι οι ακόλουθες:

1.

Εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης: Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα
∆.Π.Χ.Π., απαιτεί την διενέργεια εκτιµήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από
πλευράς ∆ιοίκησης, 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.

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.

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.
Οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων ακινητοποιήσεων εξετάζονται για αποµείωση όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αξίες αυτές δεν είναι ανακτήσιµες. Όταν οι λογιστικές αξίες
υπερβαίνουν τις εκτιµώµενες ανακτήσιµες αξίες, αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης και οι
ενσώµατες ακινητοποιήσεις µειώνονται στην ανακτήσιµη αξία τους. Η ανακτήσιµη αξία
των ενσώµατων ακινητοποιήσεων είναι η µεγαλύτερη µεταξύ εύλογης αξίας µείον τα
απαιτούµενα για την πώληση κόστη και αξίας χρήσης αυτών. 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.

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:

Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων
Μηχανήµατα & λοιπός εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός.
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Συντελεστές
Απόσβεσης

Εκτιµώµενη
Ωφέλιµη Ζωή

11-20%
12-15%
15%
15-24%
20-24%

5-9 έτη
7-8 έτη
7 έτη
4-7 έτη
4-5 έτη

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
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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.

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.
7.

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Αυτών: Για σκοπούς κατάρτισης της
Κατάστασης Ταµειακών Ροών, οι προθεσµιακές καταθέσεις και οι άµεσα
ρευστοποιήσιµες και µέχρι τρίµηνης διάρκειας επενδύσεις, θεωρούνται ως χρηµατικά
διαθέσιµα.

8.

Έξοδα ∆ιαφήµισης: Τα έξοδα διαφήµισης εξοδοποιούνται µε την πραγµατοποίησή τους.

9.

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης: Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης εξοδοποιούνται µε
την πραγµατοποίησή τους.

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 ∆ηµοπρασίες: 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.
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11. Πληροφόρηση κατά Τοµέα ∆ραστηριότητας:Το ∆.Λ.Π. 14 «Αναφορά και Πληροφόρηση
περί Τοµέων ∆ραστηριότητας» 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.
12.

Μισθώσεις: Οι µισθώσεις της Εταιρείας δε µεταφέρουν τα δικαιώµατα και τις υποθέσεις
που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου, οπότε θεωρούνται λειτουργικές για
το µισθωτή και τα ενοίκια καταχωρούνται ως έξοδα µε την πραγµατοποίηση τους.

13.

Σχετιζόµενα Μέρη: Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε σχετιζόµενα µέρη αναφέρονται
ξεχωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις βάσει των ∆.Π.Χ.Π.. Αυτά τα σχετιζόµενα µέρη
κυρίως αφορούν τους κύριους µετόχους και τα µέλη της διοίκησης µίας επιχείρησης,
θυγατρικών της εταιρειών, εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και η διοίκηση µε
την επιχείρηση κατά τις ενοποιούµενες θυγατρικές της ή θυγατρικές αυτών των εταιρειών.

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.

15.

Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία: Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στο κόστος
κτήσης 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.

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
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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. ∆εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες. Οι ενδεχόµενες
απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις.
17. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων: Το ∆.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 άϋλα 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.
4. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Τα Ενσώµατα και Ασώµατα Πάγια αναλύονται ως εξής:
Κτίρια &
Εγκ/σεις
κτιρίων

ΜηχανήµαταΛοιπός
Εξοπλισµός

Μεταφ/κά
Μέσα

Έπιπλα και
Λοιπός
Εξοπλισµός

34.648,11

7.525.576,92

1.555,39

951.327,09

8.513.107,51

(14.388,15)

(6.611.094,24)

(1.070,03)

(873.650,18)

(7.500.202,60)

20.259,96

914.482,68

485,36

77.676,91

1.012.904,91

800,00

255.144,48

1.700,00

45.428,26

303.072,74

-

(688.771,73)

-

(29.981,75)

(718.753,48)

Σύνολο

31/12/2005
Αξία κτήσης
Σωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2005
2006
Προσθήκες
Μειώσεις
Αποσβέσεις µειώσεων
Αποσβέσεις χρήσης

-

688.771,73

-

29.981,75

718.753,48

(5.234,70)

(542.810,57)

(404,47)

(44.443,40)

(592.893,14)
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31/12/2006
Αξία κτήσης
Σωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2006

35.448,11

7.091.949,67

3.255,39

966.773,60

8.097.426,77

(19.622,85)

(6.465.133,08)

(1.474.50)

(888.111,83)

(7.374.342,26)

15.825,26

626.816,59

1.780,89

78.661,77

723.084,51

3.970,02

190.820,34

10.289,16

205.079.52

(5.581,14)

(253.162,61)

(488,30)

(28.959,96)

(288.192,01)

39.418,13

7.282.770,01

3.255,39

977.062,76

8.302.506,29

(25.203,99)

(6.718.295,69)

(1.962,80)

(917.071,79)

7.662.534,27

14.214,14

564.474,32

1.292,59

59.990,97

639.972,02

2007
Προσθήκες
Μειώσεις
Αποσβέσεις µειώσεων
Αποσβέσεις χρήσης
31/12/2007
Αξία κτήσης
Σωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2007

∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων.

5. ΠΕΛΑΤΕΣ
Οι απαιτήσεις από Πελάτες αναλύονται ως εξής:

Πελάτες υπηρεσιών ∆ιαδικτύου
Λοιπές απαιτήσεις
Μη τιµολογηθέντα έσοδα

2007

2006

383.480,16
670.45
28.645,00
412.795,61

463.080,59
423,70
144.514,67
608.018,96

6. ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία αναλύονται ως εξής:

2007
Απαίτηση από το ∆ηµόσιο
Έξοδα εποµένων χρήσεων
Λοιπά

1.884,13
2.515,84
3.993,04
8.393,01

2006
5.980,26
2.916,00
30.319,15
39.215,41

7. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΑΥΤΩΝ
Τα Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Αυτών αναλύονται ως εξής:

2007
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

661,54
888.001,79
888.663,33
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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 ∆ρχ. 300.000.000 (ΕΥΡΩ
880.410,86), διαιρούµενο σε 300.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας ∆ρχ. 1.000 (ΕΥΡΩ 2,9347)
εκάστη.
Στις 2 Οκτωβρίου 2000 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 1.700.000.000 (ΕΥΡΩ 4.988.994,86) µε καταβολή µετρητών
και την έκδοση 1.700.000 µετοχών ονοµαστικής αξίας ∆ρχ. 1.000 (ΕΥΡΩ 2,9347) εκάστη.
Στις 19 Μαρτίου 2001 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 500.000.000 (ΕΥΡΩ 1.467.351,43) µε καταβολή µετρητών και
την έκδοση 500.000 µετοχών ονοµαστικής αξίας ∆ρχ.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 ∆ρχ. 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.
Η εν λόγω αύξηση αποφασίσθηκε προκειµένου, µεταξύ άλλων, να βελτιωθεί η σχέση ιδίων
κεφαλαίων και µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Σηµειώνεται ότι κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, 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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέσα για τον σκοπό
αυτό.
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 (εκτός από αυτούς µε περισσότερα από 15 χρόνια
υπηρεσίας) 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.
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Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις
Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆.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:

2007
∆ουλευµένες παροχές χρήσης

3.188,94

2006
10.632,55

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:

∆ουλευµένη πρόβλεψη στην αρχή της χρήσης
∆ουλευµένες παροχές χρήσης
Καταβολές αποζηµιώσεων
∆ουλευµένη πρόβλεψη στο τέλος της χρήσης

2007

2006

116.096,58
3.188,94
(2.244,58)
117.040,94

110.486,00
10.632,55
(5.021,97)
116.096,58

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

Συντελεστής προεξόφλησης
Εκτιµώµενο ποσοστό αύξησης µισθών

2007

2006

3,0%
3,9%

2,6%
3,1%

10. ΦΟΡΟΙ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ελληνικού φορολογικού νόµου ο συντελεστής φόρου
εισοδήµατος κατά την 31 ∆εκεµβρίου 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.
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
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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 2002 έως 2007 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:

Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Πιστωτές διάφοροι
Επιταγές µεταχρονολογηµένες
Έσοδα εποµένων χρήσεων
Βραχυπρόθεσµο µέρος επιδοτήσεων
εποµένων χρήσεων

2007

2006

124.371,67
57.875,67
1.219,96
6.904,24
48.166,67

112.496,25
98.930,78
55.700,21
1.454,14
15.040,24
-

32.000,00
270.538,21

283.621,62

12. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο Κύκλος Εργασιών περιλαµβάνει κυρίως έσοδα υπηρεσιών ∆ιαδικτύου τα οποία αναλύονται
στις εξής κατηγορίες :

Ετήσιες συνδροµές
Ηλεκτρονικές συναλλαγές
Εισαγωγή ειδών
Συντήρηση λογισµικού
Υλοποίηση λογισµικού
Υλοποίηση έργων κατασκευαστών
Ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί
Υλοποίηση διαγωνισµών επιµελητηρίων
Συστήµατα Ανίχνευσηs
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2007

2006

137.121,33
75.596,23
871,38
117.600,00
1.066.481,68
39.626,00
481.049,34
0,00
20.360,00

148.344,00
48.533,12
1.778,41
123.584,34
841.682,21
52,834,00
497.924,38
25.742,50
0,00

1.938.705,96

1.740.422,96
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13. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
Τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα αναλύονται ως εξής:

Kόστος πωλήσεων εµπορευµάτων
Αµοιβές και προµήθειες τρίτων
Παροχές τρίτων
Ενοίκια (εκτός µεταφορικών µέσων)
Μισθώµατα αυτοκινήτων
Ασφάλιστρα - Αποθήκευτρα
Επισκευές και συντηρήσεις
Φόροι-τέλη
Έξοδα µεταφορών
Έξοδα ταξειδίων
Έξοδα προβολής και διαφήµισης
Έξοδα εκθέσεων επιδείξεων
∆ιάφορα έξοδα
Λοιπά έξοδα

2007

2006

9.860,00
90.618,40
94.821,16
100.224,36
24.044,89
1.280,16
66.920,55
18.387,72
20.271,28
6.432,63
52.353,39
16.135,13
28.139,46
1.868,27

0,00
51.028,33
104.371,46
90.026,00
28.082,83
1.280,58
58.909,39
20.497,39
21.564,79
7.811,78
51.148,09
6.446,90
26.050,72
485,25

531.357,40

467.703,51

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.
Οι τοµείς δραστηριότητας έχουν οριστεί µε βάση τη νοµική διάρθρωση της Εταιρείας,
εφόσον οι υπεύθυνοι για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονοµικές
πληροφορίες ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται από την Εταιρεία.
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 ∆ιοίκηση 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:
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2007

Έσοδα από υπηρεσίες ∆ιαδικτύου
Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι
Αποσβέσεις
Ζηµιές προ Χρηµατοοικονοµικών
εσόδων/(εξόδων)
Ζηµιές χρήσης
Περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε πάγια
περιουσιακά στοιχεία της χρήσης

Υλοποίηση
έργων
1.066.481,68
10.274,10
(976,25)
(158.534,40)

Ηλεκτρονικές
δηµοπρασίες
481.049,34
4.634,25
(440,50)
(71.508,80)

Συνδροµές
137.121,33
1.320,74
(125.60)
(20.383.30)

Λοιπά
254.053,61
2.447,70
(232,33)
(37.765,51)

Σύνολο
1.938,705,96
18.676,79
(1.774,68)
(288.192,01)

(40.357,73)
(31.059,90)
1.077.785,70

(18.203,82)
(14.009,90)
486.147,67

(8.188,90)
(3.993,50)
138.574,40

(6.613,93)
(7.398,97)
256.746,70

(73.364,38)
(56.462,27)
1.959.254,47

112.814,10

50.886,16

14.504,80

26.874,46

205.079,52

2006

Έσοδα από υπηρεσίες ∆ιαδικτύου
Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι
Αποσβέσεις
Ζηµιές προ Χρηµατοοικονοµικών
εσόδων/(εξόδων)
Ζηµιές χρήσης
Περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε πάγια
περιουσιακά στοιχεία της χρήσης

15.

Υλοποίηση
έργων
841.682,21
6.079,33
(676,89)
(286.727,78)

Ηλεκτρονικές
δηµοπρασίες

497.924,38
3.596,42
(400,44)
(169.623,11)

Συνδροµές
148.344,00
1.071,46
(119,30)
(50.534,92)

Λοιπά
252.472,37
1.823,57
(203,04)
(86.007,33)

Σύνολο
1.740.422,96
12.570,78
(1.399,67)
(592.893,14)

(238.658,37)
(233.255,93)
945.869,54

(141.186,09)
(137.990,11)
559.559,77

(42.062,83)
(41.110,67)
166.706,71

(71.588,35)
(69.967,83)
283.724,57

(493.495,65)
(482.324,54)
1.955.860,60

146.568,35

86.707,26

25.832,24

43.964,88

303.072,73

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τις συνδεµένες επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής:
2007

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Α.Ε.
OTE A.E.
OTENET A.E.
OTEsat – MARITEL A.E.
OTE Plus TEXN.& EΠΙΧ/ΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
OTE AKINHTA A.E.
ROM TELECOM
OTE ACADEMY
IΝFOΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ A.E.
HELLASCOM

2006

Έσοδα

Έξοδα

Έσοδα

Έξοδα

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ

380.960,91
998.252,00
59.849,68
2.500,00
3.000,00
3.000,00
48.900,00
15.000,00
1.511.462,59

119.611,60
17.620,80
53.942,15
3.293,00
194.467,55

330.170,75
873.675,02
61.150,08
2.500,00
3.000,00
17.346,08
15.000,00
1.198,60
1.304.040,53

99.736,42
18.583,16
50.172,06
168.491,64
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Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας µε τις συνδεµένες επιχειρήσεις αναλύονται ως
εξής:
2007
OTE A.E.
COSMOTE ΚINHTEΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Α.Ε.
OTENET A.E.
OTE Plus TEXN.& EΠΙΧ/ΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
OTE ACADEMY
ROM TELECOM
OTE AKINHTA A.E.
IΝFOΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ A.E.

2006

Απαίτηση

Υποχρέωση

Απαίτηση

Υποχρέωση

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ

196.882,33
30.031,33
16.888,00
9.112,17
252.913,83

23.294,98
1.228,21
10.942,30
1.300,00
-

36.765,49

284.906,23
26.900,35
12.128,10
17.850,00
341.784,68

17.621,48
1.230,13
10.942,34
29.793,95

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.
Η COSMOTE τιµολογεί την Εταιρεία, για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας καθώς
επίσης υπεκµισθώνει το κτίριο, που στεγάζει τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας.
(γ) OTEnet A.E.
Η Εταιρεία τιµολογεί την ΟΤΕnet 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 διενέργεια
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ηλεκτρονικών διαγωνισµών και την εµφάνιση και επεξεργασία στατιστικών και
αναφορών.

Η ΟΤΕnet A.E. τιµολογεί την Εταιρεία, για υπηρεσίες ∆ιαδικτύου και υπηρεσίες
φιλοξενίας για το DATA CENTER της Εταιρείας.

(δ) INFOTE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α.Ε. («INFOTE A.E.»)
Η Εταιρεία τιµολογεί την INFOTE A.E. 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, την διενέργεια δηµοπρασιών και την εµφάνιση και επεξεργασία
στατιστικών και αναφορών.
(ε) 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.
(στ) ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. («ΟΤΕsatMARITEL 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.
(ζ) OTEPlus ΤΕΧΝ.& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. («OTEPlus A.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.
η) ROMTELECOM S.A.
Η Εταιρεία τιµολογεί την ROMTELECOM S.A. , για υπηρεσίες που αφορούν
ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς.
Οι αµοιβές του Γενικού ∆ιευθυντή καθώς και των ανωτάτων στελεχών της
Εταιρείας οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης που έληξε 31
∆εκεµβρίου 2007, ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 523.436,03.
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16. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, 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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας, εκτιµούν ότι οι αγωγή αυτή θα
τελεσιδικήσει υπέρ της Εταιρείας.
17. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Κίνδυνος ∆ιακύµανσης Επιτοκίων
Οι περισσότερες τοκοφόρες απαιτήσεις της Εταιρείας διασυνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια
που προσαρµόζονται στις διαφοροποιηµένες συνθήκες της αγοράς. Κατά την 31 ∆εκεµβρίου
2007, η Εταιρεία δεν είχε δανειακές υποχρεώσεις ή συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών
ταµειακών διαθεσίµων και πιστωτικών ορίων.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας δεν είναι µέγεθος το οποίο µπορεί να επηρεάσει αρκετά την οµαλή
ρευστότητα της Εταιρείας.

18. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Μεταγενέστερα της 31 ∆εκεµβρίου 2007 δεν υφίσταντο γεγονότα που να επηρεάζουν τις
Οικονοµικές Καταστάσεις,.

19. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη Σηµείωση 10 η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2002 έως 2007.

από τις

Κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί
οριστικές.
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