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ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ 

KOMO-OYAN EΛΛA MAΡKET ΑΨT A.E. 

ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ Α.Δ. (εθεμήο ε «Δηαηξεία») 

παξνπζηάδεη ηελ Έθζεζε ηνπ γηα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2012, ζχκθσλα κε ην άξζξν 136 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζπλεηάρζεζαλ βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο. 

 

ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ 2012 

 

Σν  2012 ραξαθηεξίζηεθε σο ην πιένλ δεηλφ έηνο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα ηνπ 21 αηψλα. 

Ο ηνκέαο ηεο Ηδησηηθήο αγνξάο ζπξξηθλψζεθε ελψ ην Γεκφζην κεηά απφ αιιεπάιιειεο  εθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο θαη επηβνιή πξνγξακκάησλ ιηηφηεηαο δελ άθεζε πεξηζψξηα αλάπηπμεο. Ζ εηαηξία 

αθνινπζψληαο ηελ ζηξαηεγηθή πνπ είρε ήδε ζρεδηάζεη απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, εθάξκνζε ηα ζσζηά 

βήκαηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ψζηε λα κπνξέζεη λα απνθνκίζεη φια ηα δπλαηά νθέιε πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα  θηεζνχλ κέζα ζηελ ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 

Έηζη, μεθίλεζε κε εζσηεξηθή αλαθαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ελδπλακψλνληαο ην ηκήκα πσιήζεσλ, 

θάηη πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ζπκβάζεσλ κε λένπο πειάηεο εληφο ηνπ 2012.  Παξάιιεια, 

ε εηαηξία έθεξε ζε  πέξαο λέα  έξγα θαη ππεξεζίεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ Οκίινπ, 

απμάλνληαο ζεκαληηθά ηηο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε απηνχο. Σέινο, ακείσηε ήηαλ ε παξνπζία ηεο 

ζε  ζπλέδξηα, δηαγσληζκνχο θαη δξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο ηνπ νλφκαηνο θαη ηλ ππεξεζηψλ ηεο, κέζα απφ 

ηηο νπνίεο απεθφκηζε βξαβεία θαη δηαθξίζεηο.  

  

Αλαιπηηθφηεξα, ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηνπ 2012 ήηαλ: 

Όμιλος ΟΤΕ : Τινπνίεζε θαηά παξαγγειία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ πξνκεζεηψλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ, δηεμαγσγή 73 δεκνπξαζηψλ γηα εξγνιαβίεο  ηερληθψλ έξγσλ κε κείσζε πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

ηάμεσο ησλ Δπξψ 4 εθ, εθπνηήζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη scrap, πινπνίεζε ηεο λέαο εθαξκνγήο 

πξσηνθφιινπ (OTE), παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο  θαηαιφγσλ cataloqueONE (ROMTELECOM) 

θαη κεηάπησζε ηνπ πεξηβάιινληνο δηαζχλδεζεο ζπζηεκάησλ ζε SAP(COSMOTE) θαη ελεξγνπνίεζε ησλ 

ππεξεζηψλ δηαγσληζκψλ θαη δεκνπξαζηψλ ζηελ COSMOTE ROMANIA. 

Όμιλος ΕΤΕ : Δθαξκνγή ζε κεγάιε έθηαζε ησλ ππεξεζηψλ reqMONITOR, P-DATA & eRFx γηα ηα 

ηκήκαηα πξνκεζεηψλ θαη ζπκβάζεσλ 

Δημόσιος Τομέας : πκβάζεηο κε δήκνπο Αζελψλ, Πεηξαηά, Αγ. Παξαζθεπήο, Κξσπίαο, Ζιηνχπνιεο, Αλ. 

Μάλεο, Ακαξνπζίνπ θαη Κεξθχξαο, κε ηα Ννζνθνκεία ΝΝΑ, Παίδσλ Πεληέιεο, ΚΑΣ, Γελλεκαηάο, 

σηεξία, Βνζηάλεην, 1 & 2 ΤΠΔ θαη ΔΠΤ, θαη κε Γεκφζηνπο Φνξείο θαη Οξγαληζκνχο φπσο ΟΓΑ, ΗΚΑ, 

ΔΛΠΔ, ΣΡΑΗΝΟΔ, ΤΠΑ, ΓΔΖ, ΓΔΠΑ, ΔΛΠΔ θιπ  

Ιδιωτικός Τομέας : Μπάξκπα ηάζεο, Διιεληθή Δηαηξία Αλαθχθισζεο, HERTZ, θαζψο θαη ε εθηέιεζε 

ηξηψλ δεκνπξαζηψλ ζην εμσηεξηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Αδεξκπατηδάλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ δχν 

κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο.  

 

ε φηη αθνξά ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο έξγσλ θαη πξνβνιήο ηεο εηαηξίαο,  

 Δγθξίζεθε ζε πξψηε θάζε απφ ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο, ην πξφγξακκα ΜΗΓΑ ζην νπνίν 

ζπκκεηέρεη ε εηαηξία γηα ηελ πινπνίεζε κνληέινπ πξνκεζεηψλ ΑΔΗ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ Δπξψ 

350 ρηι.  

 Ζ εηαηξία ζπκκεηείρε ζαλ ηερλνινγηθφο ρνξεγφο ηνπ ΔΠΑΛ Καιινλήο Μπηηιήλεο, ην νπνίν απέζπαζε 

ην πξψην βξαβείν ζηνλ εηήζην δηαγσληζκφ Enovation Junior ηνπ ΟΠΑ, ην δεχηεξν βξαβείν ζηνλ 

Γηαγσληζκφ ΔΝ θαη βξαβείν «Πξάζηλεο Αλάπηπμεο» ζηνλ ίδην δηαγσληζκφ.  

 H cosmoONE έιαβε επίζεο βξαβείν γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ζην εμσηεξηθφ ζηνλ δηαγσληζκφ e-

Volution Awards 2013, φπνπ βξαβεχζεθε επίζεο θαη ν ΟΣΔ γηα ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί.  
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 Μεηείρε ζε εθδειψζεηο σο νκηιεηήο φπσο ζην Δπηκειεηήξην Μπηηιήλεο, ζην εηήζην ζπλέδξην 

Distance Selling, OTS Forum θιπ, κε ζηειέρε ηεο. 

 

Παξάιιεια, ζην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξίαο, εθηειέζηεθαλ κε επηηπρία έλα πιήζνο έξγσλ κε ζεκαληηθφηεξα 

ηα αθφινπζα: 

 

 Έγηλε αλαλέσζε Πηζηνπνηεηηθνχ Πνηφηεηαο ISO 9001:2008 γηα 7ε  ζπλερή ρξνληά.  

 Οινθιεξψζεθε επηηπρψο πιήζνο έξγσλ  επεθηάζεσλ, αλάπηπμεο  θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ λέσλ  θαη 

ππαξρνπζψλ εθαξκνγψλ 

 Μπήθε ζε εθαξκνγή πξφγξακκα eLearning γηα ηηο ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο 

 Αλαλεψζεθε ην site ηεο εηαηξίαο  

 Τινπνηήζεθαλ φιεο νη πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Γελ. Γ/λζε Αλζξ. 

Γπλακηθνχ θαη Ρπζκηζηηθψλ Θεκάησλ 

 Δθαξκφζηεθε ην πξφγξακκα κείσζεο απνδνρψλ φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ κε έκθαζε ζηνπο ζπλεξγάηεο 

κε πςεινχο κηζζνχο. 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΥΡΖΖ 2012 

Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2012 κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Α. έρνπλ δηακνξθσζεί σο εμήο : 

• Ο θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζηα Δπξψ 1.613.444,56 έλαληη Δπξψ 1.676.280,76 ηεο ρξήζεο 2011. 

• Σα θέξδε πξν θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζηα Δπξψ 38.617,32 έλαληη δεκηψλ ηνπ 2011 ζηα Δπξψ 

(42.081,60). 
 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδεηαη ε εμέιημε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αξηζκνδεηθηψλ: 

 31/12/2012 31/12/2011 

Γεληθή ξεπζηόηεηα (Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο) 3,84 2,84 

Ίδηα Κεθάιαηα/Δλεξγεηηθό 0,70 0,60 

(Εεκίεο) / Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ  

 

128.798 € 

 

67.105 € 

 

 

ΠΖΓΔ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ  

Kαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ 2012, νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο,αλήιζαλ ζε Δπξψ 38.176 

θαη αθνξνχζαλ θαηά θχξην ιφγν, ηελ αγνξά ινγηζκηθνχ. 

  

Οη θαζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2012,  αλέξρνληαη  ζε  Δπξψ   15.653. 

 
ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ 
 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο θαη 

ινηπέο ππνρξεψζεηο. Ζ Δηαηξεία έρεη επίζεο απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 

απαηηήζεηο θαζψο θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ. Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ αλψηαηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο αμηνινγεί ηνπο 

θηλδχλνπο απηνχο θαη ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα κε βάζε ηελ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εγθξίλεη ηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 
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Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ε Δηαηξεία λα κε κπνξέζεη λα εθπιεξψζεη 

εκπξφζεζκα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά 

επίπεδα, κέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη πηζησηηθψλ νξίσλ, πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή εθπιήξσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ. Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ε Δηαηξεία δηελεξγεί πξφβιεςε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα πεξίνδν έηνπο θαηά ηε 

ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη δηαζέηεη αξθεηά ηακεηαθά 

δηαζέζηκα γηα λα θαιχςεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο.  

 

  Πηζησηηθόο Κίλδπλνο   

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ζπλίζηαηαη ζηελ πηζαλφηεηα θάπνηνο ζπλαιιαζζφκελνο λα πξνθαιέζεη ζηελ 

Δηαηξεία νηθνλνκηθή δεκηά εμαηηίαο ηεο αζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Ζ Δηαηξεία 

εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλε πηζησηηθή πνιηηηθή πνπ έρεη σο άμνλεο αθελφο ηνλ έιεγρν πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ θαη αθεηέξνπ ηελ πξνζπάζεηα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ απαηηήζεσλ 

πξηλ απηέο θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκεο αιιά θαη φηαλ απηέο θαηαζηνχλ εθπξφζεζκεο ή επηζθαιείο. Γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, νη πειάηεο νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πνπ 

αλήθνπλ, ηα πηζησηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ ελειηθίσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θαη ηα ηπρφλ 

πξνεγνχκελα πξνβιήκαηα εηζπξαμηκφηεηαο πνπ έρνπλ επηδείμεη. Οη απαηηήζεηο πνπ ζεσξνχληαη 

επηζθαιείο, επαλεθηηκψληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη γηα ηε δεκία πνπ εθηηκάηαη φηη ζα 

πξνθχςεη απφ απηέο, ζρεκαηίδεηαη ζρεηηθή πξφβιεςε απνκείσζεο. Χζηφζν ην 62 % ησλ απαηηήζεσλ 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ Όκηιν ΟΣΔ θαη ην 39% απφ ηνλ ίδην ηνλ ΟΣΔ κε απνηέιεζκα ν πηζησηηθφο θίλδπλνο 

ησλ απαηηήζεσλ λα είλαη πεξηνξηζκέλνο. Σα Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδχλακα ηεο 

Δηαηξείαο ζεσξνχληαη σο ζηνηρεία κε πνιχ πεξηνξηζκέλν πηζησηηθφ θίλδπλν. Οη απαηηήζεηο ηεο 

Δηαηξείαο δελ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία 

κέζσ ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, εθηηκά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη 

εθηηκά φηη δελ  απαηηνχληαη πξνβιέςεηο απνκείσζεο. 

 

  Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ 

Σν θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ θνηλψλ κεηνρψλ θαη ηα απνζεκαηηθά κείνλ ην 

Τπφινηπν Εεκηψλ εηο Νέν. Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Δηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ 

είλαη λα βειηηψζεη ηνπο θεθαιαηαθνχο δείθηεο ψζηε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα κεγηζηνπνηεζεί ε αμία ηεο επέλδπζεο ησλ κεηφρσλ. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ην 

ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο έρεη θαηαζηεί κηθξφηεξν ηνπ ήκηζπ ηνπ Μεηνρηθνχ 

Κεθαιαίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.  Ζ 

Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ε παξνχζα νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ζα βειηησζεί ζηηο 

επφκελεο ρξήζεηο κέζσ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη επίηεπμεο λέσλ ζπλεξγαζηψλ κε 

πειάηεο. Πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί, φηη ν φκηινο ΟΣΔ, ζηεξίδεη ηελ εηαηξεία, κε επέθηαζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ φκηιν ΟΣΔ εληφο θαη εθηφο Διιάδνο. 

 

 

ΜΔΡΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο δελ πξνηείλεη δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2012, ιφγσ 

ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ. 
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ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΟ 2013 

 

Γηα ην έηνο 2013, ηα ζρέδηα ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ : 

 

 πλεξγαζίεο κε εηαηξίεο ηερλνινγίαο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

δηείζδπζε ζηελ αγνξά ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα ζηελ Διιάδα ηελ Κχπξν θαη ηελ Ρνπκαλία 

 ηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ κε ηελ 

πξνζθνξά ελφο παθέηνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη κπνπθέην ππεξεζηψλ 

 Γηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπλεξγαζίαο ζηελ δηαζχλδεζε ζπζηεκάησλ SAP & cosmoONE κε ηελ 

SAP Hellas  

 Δλεξγή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε θαζψο θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ηνπνζέηεζε ηεο εηαηξίαο σο 

παξφρνπ.  

 Δλέξγεηεο πξνβνιήο ηεο εηαηξίαο, ψζηε λα απμήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηελ εγεηηθή ηεο θήκε ζην ηνκέα 

ησλ Ζιεθηξνληθψλ Πξνκεζεηψλ.  

 

Ζ Δηαηξεία ζα ζπλερίδεη θαη ην 2013 λα πξνζθέξεη θαη αξρήλ ζηνλ Όκηιν θαη ζηνπο Μεηφρνπο αιιά θαη 

ζηελ επξχηεξε αγνξά αμία κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη ζα επηδηψμεη λα θιείζεη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2013 θεξδνθφξα, ψζηε λα κπνξέζεη λα επελδχζεη γηα ην κέιινλ.  

 

 

ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ 

 

ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζπκκεηέρνπλ νη εηαηξίεο: COSMOTE (30,87%), ΟΣΔ (30,87%), 

Alpha Bank (15%), ΓΗΖΝΔΚΖ Πιεξνθνξηθή (13,18%) θαη Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (10,08%) 

 

ηνπο θαησηέξσ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο δηεηαηξηθέο πσιήζεηο ππεξεζηψλ θαη νη ινηπέο 

δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, κεηαμχ ηνπ νκίινπ θαη ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ ην 2012. Οη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 

αθνξνχλ εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ: 

 

 
2012  2011 

 Πσιήζεηο 

ππεξεζηψλ 
ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ    

Έμνδα 
ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ  

Πσιήζεηο 

ππεξεζηψλ 
ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ   

Έμνδα 
ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ 

 COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ  ΣΖΛ/ΝΗΔ  Α.Δ. 331.500,00     9.487,27  408.800,00    96.235,42 
OTE  A.E. 633.266,66  42.437,24  564.787,01    41.770,29 
COSMOTE ROMANIAN MOB. TEL. SA 16.000,00  -  24.600,00  - 
OTEsat – MARITEL A.E. 2.250,00  -  2.500,00  - 
OTE Plus TEXN.& EΠΗΥ/ΚΔ ΛΤΔΗ Α.Δ. 4.870,00  -  3.000,00  - 
OTE  AKINHTA A.E. 14.600,00  -  30.000,00  - 
ROM TELECOM  365.850,00  -  429.100,00  - 

 1.368.336,66  51.924,51  1.462.787,01  138.005,71 
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Οη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο  κε ηηο ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 2012  2011 

 Απαίηεζε 
ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ   

Τπνρξέσζε 
ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ   

Απαίηεζε 
ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ  

Τπνρξέσζε 
ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ   

 OTE  A.E. 276.668,00  35.438,80  206.916,36  32.060,54 
 COSMOTE ΚINHTE ΣΖΛ/ΝΗΔ  Α.Δ. 5.535,00  1.947,89  57.859,20          1.159,00  
 OTE Plus TEXN.& EΠΗΥ/ΚΔ ΛΤΔΗ Α.Δ. 5.990,10  -  3.690,00  - 
 COSMOTE ROMANIAN MOB. TEL SA 24.000,00  8.000,00  24.000,00  - 
 ΟΣΔ ΑΚΗΝΖΣΑ Α.Δ. 17.958,00  -  -  - 
 ROM TELECOM 107.154,71     5.750,00  199.000,00  126.500,00 

 437.305,81  51.136,69  491.465,56  159.719,54 

 

 

Ακνηβέο αλώηαηεο δηνίθεζεο  

Οη ακνηβέο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαζψο θαη ησλ αλσηάησλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο νη νπνίεο 

επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο  πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012, αλήιζαλ  ζε  ΔΤΡΧ  

489.785,88 ελψ  γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, αλήιζαλ ζε ΔΤΡΧ 541.312,94. 

 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία 

έγθξηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο. 

 

ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη αθίλεηα, νχηε δηαηεξεί ππνθαηαζηήκαηα. 

 

 

 

 

 

Ζξάθιεην Αηηηθήο, 26/02/2013 

 

 

O Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ. 
 

 

 

 

 

Γεψξγηνο Μαπξάθεο  Ησάλλεο  Βιάρνο 
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ Α.Δ. 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ 

ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ Α.Δ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31
εο

 

Γεθεκβξίνπ 2012, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε 

ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ 

ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. 

Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα 

ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην 

εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ 

νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια 

γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 
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Γλώκε 

 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ 

Α.Δ θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο 

ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

 

1. Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012, ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο έρεη 

θαηαζηεί κηθξφηεξν απφ ην κηζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαη ζπλεπψο ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

2. Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα 

πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠξατογνπψηεξρανποΚνχπεξο 

Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία 

Λ. Κεθηζίαο 268, 

153 32 Υαιάλδξη 

ΑΜ ΟΔΛ 113        

 

 
 
 
 
 
 

 

Αζήλα, 20  Μαξηίνπ 2013 
Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

  Μάξηνο Φάιηεο 
ΑΜ ΟΔΛ 38081 

 



 

 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ  ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

 ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ  

ΣΖ  31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 

     
(Ποσά σε Εςπώ ) εκεηώζεηο            2012 2011 

      
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ     

     
Με Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό     

Δλζψκαηα πάγηα 4 35.109,76  65.458,21 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5 76.870,29  98.477,33 

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  13.096,85  15.937,51 

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ  125.076,90  179.873,05 

     
Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό     

Πειάηεο 6 696.169,32  704.416,68 

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7 16.430,03  16.241,27 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ 8 467.650,41  483.303,34 

ύλνιν θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ  1.180.249,76  1.203.961,29 

     
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ  1.305.326,66  1.383.834,34 

     

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ     

     
Ίδηα θεθάιαηα      

Μεηνρηθφ θεθάιαην 9 5.391.100,00  5.391.100,00 

Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην   1.278.900,00  1.278.900,00 

Έθηαθην απνζεκαηηθφ   11.757,15  11.757,15 

Τπφινηπν δεκηψλ εηο λέν  (5.821.210,79)  (5.855.422,11) 

         ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  860.546,36  826.335,04 

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο      

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ    

    απφ ηελ ππεξεζία             10 142.619,00  133.440,00 

ύλνιν Μαθξνπξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ  142.619,00  133.440,00 

     

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     

Πξνκεζεπηέο   82.915,67  75.655,40 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 12 219.245,63  348.403,90 

ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ  302.161,30  424.059,30 

          ύλνιν Τπνρξεώζεσλ  444.780,30  557.499,30 

     

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  1.305.326,66  1.383.834,34 

     

 

Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο  15 έσο 31  απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο απηψλ ησλ  Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ  
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ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

 ΚΑΣΑΣΑΖ  ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ   

ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ  ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ  2012 

      

       

       
(Ποσά σε Εςπώ) εκ.  2012  2011 

      

      

Πσιήζεηο Τπεξεζηψλ 13  1.613.444,56  1.676.280,76 

Λνηπά έζνδα   8.809,16  78.388,47 

      

Λεηηνπξγηθά έμνδα      

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 15  1.175.487,66  1.329.470,92 

Απνζβέζεηο 4,5  90.131,31  110.161,97 

Λνηπά έμνδα 14  317.968,33  358.093,39 

       ύλνιν ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ    1.583.587,30  1.797.726,28 

      

Κέξδε / (Εεκίεο) πξν  Υξεκ/θώλ        

εζόδσλ/(εμόδσλ)  θαη θόξσλ   38.666,42 

 

(43.057,05) 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα   1.978,13 

 

2.567,58 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα     (2.027,23)    (1.592,13) 

   (49,10)  975,45 

      

Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θόξσλ    38.617,32  (42.081,60) 

      

Μείνλ Φφξνη 11  -  - 

      

Κέξδε / (Εεκίεο)  κεηά από θόξνπο   38.617,32     (42.081,60)   

 

Αλαινγηζηηθέs ( Εεκηέs) / Κέξδε 10   (4.406,00) 

 

33.222,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 

κεηά   από θόξνπο   34.211,32 

 

(8.859,60) 

      

 

 

Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 15 έσο 31  απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 

απηψλ ησλ  Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

  ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ  ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ  ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 

     

 (Ποσά σε Εςπώ)    

             

          

 

Τπόινηπν 

Εεκηώλ 

εηο Νέν 

  

 

 

ύλνιν Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

 

   Μεηνρηθό 

Κεθάιαην 

 Απνζεκαηηθό 

ππέξ ην Άξηην 

 Έθηαθην 

Απνζεκαηηθό 

   

        

             
Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011  5.391.100,00  1.278.900,00  11.757,15  (5.846.562,51)  835.194,64  

             

 Εεκηέο Υξήζεο   -  -  -   (42.081,60)  (42.081,60)  

             

 Λνηπά ζηνηρεία ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο 

       33.222,00  33.222,00  

            

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ  2011 

 

 5.391.100,00  1.278.900,00  11.757,15  (5.855.422,11)  826.335,04  

             

 Κέξδε Υξήζεο   -  -  -   38.617,32  38.617,32   

             

 Λνηπά ζηνηρεία ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο 

       (4.406,00)  (4.406,00)  

             

             

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ  2012 

    

 5.391.100,00  1.278.900,00  11.757,15  (5.821.210,79)  860.546,36  

             
             

             

Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 15 έσο 31  απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ  Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ. 
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ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 

ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 
 

  εκ. 2012   2011  

        

(Ποσά σε Εςπώ)     
 

  

       
Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο       

Kέξδε / (Εεκηέο)  ρξήζεο πξν θφξνπ εηζνδήκαηνο  38.617,32   (42.081,60)  

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:       

Απνζβέζεηο  90.131,31   110.161,97  

Δπηρνξεγήζεηο                    (1.005,99)                (5.409,73)  

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ    

απφ ηελ ππεξεζία             10 4.773,00   22.888,00 

 

Πξφβιεςε κε ιεθζείζαο άδεηαο 15 (16.637,00)   16.637,00  

Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο πειάηεο 6 7.428,28   -  

Πηζησηηθνί ηφθνη    (1.978,13)   (2.567,58)  

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα  2.027,23   1.592,13  

     123.356,02   101.220,19  

           

 (Αχμεζε)/ Μείσζε  απαηηήζεσλ  630,22   (169.282,30)  

 (Αχμεζε)/Μείσζε  καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ   2.840,66   (6.431,19)  

 Μείσζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)  (104.254,91)       50.697,01  

  22.571,99   (23.796,29)  

 Πιεξσζέληεο ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα   (2.027,23)   (1.592,13)  

        

       

ύλνιν (εθξνώλ)/ εηζξνώλ  από ιεηηνπξγηθέο        

δξαζηεξηόηεηεο  20.544,76   (25.388,42) 

 

        

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο      
 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ    (38.175,82)   (28.292,80) 

 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο  1.978,13   2.567,58  

ύλνιν θαζαξώλ  ηακεηαθώλ εθξνώλ από επελδπηηθέο     

δξαζηεξηόηεηεο  (36.197,69)   (25.725,22) 

 

       

Καζαξή κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη  

Ηζνδύλακα απηώλ     (15.652,93)   (51.113,64) 

 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ έλαξμεο 

ρξήζεο 8 483.303,34   534.416,98 

 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεο 8 467.650,41   483.303,34  

 

 

Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 15 έσο 31 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 



ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 

(Πνζά ζε Δπξψ) 
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1.   ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Ζ εηαηξεία ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (εθεμήο 

αλαθεξφκελε σο ε «Δηαηξεία» ή «ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ»), ηδξχζεθε ην 2000  

βάζεη ηνπ Κ.Ν.2190/1920, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ απφ ηνλ Ν.2339/1995,   κε ηε κνξθή ηεο 

αλψλπκεο εηαηξείαο. Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη: Μαξίλνπ Αληχπα 90 – 141 21 Ζξάθιεην Αηηηθήο, 

ελψ ε ειεθηξνληθή ηεο δηεχζπλζε είλαη www.cosmo-one.gr.  Ο Αξηζκφο Μ.Α.Δ. είλαη : 

46222/01ΑΣ/Β/00/278. 

 

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ δηεπηρεηξεζηαθνχ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ. θνπφο 

ηεο εηαηξείαο είλαη λα παξέρεη ππεξεζίεο θαη ιχζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ άκεζνπ ή/θαη έκκεζνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αγνξέο, ηηο 

πξνκήζεηεο, θαη ηηο εηαηξηθέο ηνπο κεηαθηλήζεηο. 

 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, νη νπνίεο εγθξίζεθαλ κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηελ 26/2/2013 ππφθεηληαη ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ.  

 

 

 

2.   ΒΑΖ  ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 έρνπλ ζπληαρηεί 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε 

ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη παξνπζηάδνπλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, ηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξείαο κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ιακβάλνληαο ππφςε καθξννηθνλνκηθνχο θαη κηθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη ηνλ 

αληίθηππν ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο. 

 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο έρεη θαηαζηεί κηθξφηεξν 

ηνπ ήκηζπ ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 

47 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.  Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ε παξνχζα νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

Δηαηξείαο ζα βειηησζεί ζηηο επφκελεο ρξήζεηο κέζσ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη 

επίηεπμεο λέσλ ζπλεξγαζηψλ κε πειάηεο. Πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί, φηη ν φκηινο ΟΣΔ, ζηεξίδεη 

ηελ εηαηξεία, κε επέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ φκηιν ΟΣΔ εληφο θαη εθηφο Διιάδνο. 

 

Δθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο  

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.A, απαηηεί ηελ δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ 

θαη ηελ πηνζέηεζε παξαδνρψλ απφ πιεπξάο Γηνίθεζεο, νη νπνίεο δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηελ 

εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαζψο θαη ηα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο αλαζεσξνχληαη ζε ζπλερή βάζε. Οη 

αλαζεσξήζεηο απηέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, θαη επεξεάδνπλ ηηο 

ζρεηηθέο πεξηφδνπο πνπ αθνξνχλ, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη κφλν απηή ηελ πεξίνδν, ή ζηελ 

πεξίνδν αλαζεψξεζεο θαη ηηο επφκελεο πεξηφδνπο, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη θαη ηελ παξνχζα 

θαη ηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο βαζίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα 

εκπεηξία θαη ζε δηάθνξνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη εχινγνη, θάησ απφ ηηο ππάξρνπζεο 

ζπλζήθεο. Οη εθηηκήζεηο απηέο είλαη ε βάζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ζρεηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ. Σα πξαγκαηηθά ηειηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη 

λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη φπνηεο απνθιίζεηο δχλαηαη λα έρνπλ επίπησζε επί 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε νπνία δελ αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή. 

 



ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 

(Πνζά ζε Δπξψ) 
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3.   ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ  

 

Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο  πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη αθνινπζνχληαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. είλαη νη αθφινπζεο: 

 

3.1. Μεηαηξνπή Ξέλσλ Ννκηζκάησλ: Ζ Δηαηξεία, ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζε Δπξψ. 

πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή 

ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο.  Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα  κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε 

βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία. Σα θέξδε 

ή δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

3.2. Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο:  Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ 

θφζηνο θηήζεο, κεησκέλεο κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ απνκεηψζεηο ηεο αμίαο 

ηνπο.  

 

Οη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο εμνδνπνηνχληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.  Σν θφζηνο θηήζεο 

θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ησλ παγίσλ πνπ πσινχληαη ή απνζχξνληαη, κεηαθέξνληαη απφ 

ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο ή ηεο απφζπξζεο θαη νπνηνδήπνηε 

θέξδνο ή δεκία πξνθχπηεη πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

3.3. Απνζβέζεηο: Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ινγίδνληαη ζπζηεκαηηθά κε ηε 

κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ε νπνία επαλεμεηάδεηαη ζε 

πεξηνδηθή βάζε θαη νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο είλαη νη αθφινπζνη: 

 

 πληειεζηέο 

Απόζβεζεο 
Δθηηκώκελε 

Χθέιηκε Εσή 

   
Κτίπια – Εγκαταστάσειρ κτιπίων 8,33-20% 5-12 έηε 
Μησανήματα & λοιπόρ εξοπλισμόρ 12-15% 7-8 έηε 
Μεταυοπικά μέσα     15%   7 έηε 
Έπιπλα και λοιπόρ εξοπλισμόρ. 15-24% 4-7 έηε 

 

3.4    Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο:  

  

(α) Πξνγξάκκαηα Καζνξηζκέλσλ Δηζθνξώλ: Οη ππνρξεψζεηο γηα εηζθνξέο, ζε πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, θαηαρσξνχληαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα, θαηά ην ρξφλν 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο. Ζ ππνρξέσζε εμαληιείηαη κε ηελ θαηαβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εηζθνξάο.    

 

(β) Πξνγξάκκαηα Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ ζην  Πξνζσπηθό:  Οη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ ππνινγίδνληαη ζηελ 

πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ πνπ έρνπλ θαηαζηεί 

δνπιεπκέλεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Οη ππνρξεψζεηο απηέο ππνινγίδνληαη κε 

βάζε νηθνλνκηθέο θαη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο. Σν θαζαξφ θφζηνο ηεο ρξήζεο 

πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ 

θαηέζηεζαλ δνπιεπκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο κειινληηθήο 

ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο. Σν 

κε θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο  αλαγλσξίδεηαη ζε ζηαζεξή βάζε επί ηεο κέζεο 

ππνιεηπφκελεο πεξηφδνπ ππεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ αλακέλεηαη λα ιάβνπλ παξνρέο. Σα 

αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ 

εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξείαο. Οη εηζθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ππαιιήινπο πνπ απνρσξνχλ κε 
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βάζε πξνγξάκκαηα εζεινπζίαο εμφδνπ αλαγλσξίδνληαη φηαλ νη ππάιιεινη απνδέρνληαη ηελ 

πξνζθνξά θαη ηα πνζά κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ αμηφπηζηα. 

 

3.5. Φόξνη: ηνπο θφξνπο  πεξηιακβάλεηαη ν ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο θαη νη αλαβαιιφκελνη 

θφξνη. Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο 

ρξήζεο βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ θαη ζπληειεζηψλ θφξνπ, θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

       

Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο, αθνξνχλ πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ  

θνξνινγηθήο αλαγλψξηζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη αλαγλψξηζεο ηνπο γηα 

ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ππνινγίδνληαη βάζεη θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηηο ρξήζεηο πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη λα ηαθηνπνηεζνχλ νη ππνρξεψζεηο. Οη  αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο  πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη ηηο αρξεζηκνπνίεηεο 

θνξνινγηθέο δεκίεο θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα γηα λα θαιχςεη ηηο  πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Ζ αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ 

απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη  κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ 

δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγεηέν  εηζφδεκα  πνπ ζα θαιχςεη ηελ 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 
       

Ο θφξνο ηεο ρξήζεο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο) θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα, εθηφο ηνπ 

θφξνπ εθείλνπ, πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα, ν 

νπνίνο ζηελ πεξίπησζε απηή θαηαρσξείηαη απεπζείαο θαη΄ αλάινγν ηξφπν ζηα Ίδηα Κεθάιαηα.  

 

3.6. Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδύλακα Απηώλ: Γηα ζθνπνχο θαηάξηηζεο ηεο Καηάζηαζεο 

Σακεηαθψλ Ρνψλ, νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη νη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκεο κε αξρηθή ιήμε 

κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ, ζεσξνχληαη σο ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. 
 

 

3.7. Έμνδα Γηαθήκηζεο: Σα έμνδα δηαθήκηζεο εμνδνπνηνχληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 
 

3.8. Έμνδα Έξεπλαο: Σα έμνδα έξεπλαο εμνδνπνηνχληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 
 

3.9. Έζνδα: Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο, ηελ 

ζπλδξνκή  πξφζβαζεο, ηηο   πινπνηήζεηο  ησλ  έξγσλ, ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη ηε 

ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 
 

 Ζιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο: Σα έζνδα απφ ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο,  αλαγλσξίδνληαη 

ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία παξέρνληαη νη ππεξεζίεο ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ. 

 Δηήζηεο πλδξνκέο: Σα έζνδα απφ ηηο εηήζηεο ζπλδξνκέο πξφζβαζεο          

αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ηελ νπνία γίλεηαη ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. 

 Τινπνηήζεηο ινγηζκηθνύ: Σα έζνδα απφ ηηο πινπνηήζεηο ινγηζκηθνχ αθνξνχλ θπξίσο 

ππεξεζίεο ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ηελ 

νπνία γίλεηαη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ.  

 Ζιεθηξνληθέο πλαιιαγέο: Σα έζνδα απφ ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο αθνξνχλ πξνκήζεηεο 

θαη αλαγλσξίδνληαη ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη νη ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο βάζε πξνζπκθσλεκέλσλ νξίσλ κε ηνπο πειάηεο.  

 πληήξεζε Λνγηζκηθνύ: Σα έζνδα απφ ηε ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ          αλαγλσξίδνληαη 

ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία παξέρνληαη νη ππεξεζίεο.  

 

3.10. Μηζζώζεηο: Οη κηζζψζεηο ηεο Δηαηξείαο  δε κεηαθέξνπλ  ζηελ Δηαηξεία ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ελφο παγίνπ, νπφηε ζεσξνχληαη ιεηηνπξγηθέο 

γηα  ηελ Δηαηξεία θαη ηα ελνίθηα θαηαρσξνχληαη σο έμνδα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο. 

 

3.11. ρεηηδόκελα Μέξε: Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα κε ζρεηηδφκελα κέξε αλαθέξνληαη   

μερσξηζηά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Α..  Απηά ηα ζρεηηδφκελα κέξε 

θπξίσο αθνξνχλ ηνπο θχξηνπο κεηφρνπο θαη ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηηο 

εηαηξείεο ζηνλ φκηιν ΟΣΔ.  
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3.12. Λνγαξηαζκνί Δηζπξαθηένη - Πξόβιεςε γηα Δπηζθαιείο Απαηηήζεηο: Οη ινγαξηαζκνί 

εηζπξαθηένη  αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζηελ 

αμία απηή ε νπνία κεηψλεηαη κε ηα πνζά γηα ηα νπνία ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα φηη δελ ζα 

εηζπξαρζνχλ. Καηά ηελ εθάζηνηε πεξίνδν θαη  εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ε εηζπξαμηκφηεηα ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ εθηηκάηαη βάζεη ηζηνξηθψλ 

ηάζεσλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, θαη ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα απψιεηεο πνπ είλαη 

πηζαλφλ λα ζπκβνχλ θαη κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Ζ ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε 

αλαπξνζαξκφδεηαη κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ. Σπρφλ 

δηαγξαθέο απαηηήζεσλ απφ εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο 

ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο.  Απαηηήζεηο πνπ εθηηκψληαη σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο 

δηαγξάθνληαη. 

 

3.13. Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία: Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ θπξίσο ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα θαη αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο ή δεκηνπξγίαο ηνπο. Μεηαγελέζηεξα 

απνηηκψληαη ζην πνζφ απηφ κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκίεο 

απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Ζ σθέιηκε δσή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Σν θφζηνο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνζβέλεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο 

εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν. Ο ζπληειεζηήο απφζβεζεο γηα ηα 

άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη  20-24 % θαη ε εθηηκψκελε σθέιηκε δσή είλαη 4-5 έηε. 

Τπνιεηκκαηηθέο αμίεο δελ αλαγλσξίδνληαη. Οη σθέιηκεο δσέο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ αμηνινγνχληαη ζε εηήζηα βάζε, θαη νπνηεζδήπνηε ηπρφλ αλακνξθψζεηο 

εθαξκφδνληαη κειινληηθά. Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα απνκείσζε 

ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο ζε εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν ή ζε επίπεδν κνλάδαο δεκηνπξγίαο 

ρξεκαηνξνψλ ζηελ νπνία αλήθνπλ.  

 

3.14. Πξνβιέςεηο: Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία  έρεη κηα παξνχζα δέζκεπζε 

(λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε), σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, είλαη πηζαλφ φηη ζα 

ππάξμεη εθξνή πφξσλ γηα  ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη ην πνζφ  απηήο κπνξεί  λα  

εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Αλ  ε επίπησζε ηεο  δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη  ζεκαληηθή νη  

πξνβιέςεηο  αλαγλσξίδνληαη  ζε  πξνεμνθιεκέλε  βάζε, κε  ηελ ρξήζε   ελφο πξν θφξνπ 

επηηνθίνπ πνπ αληαλαθιά  ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο   γηα  ηελ  δηαρξνληθή  αμία   

ηνπ ρξήκαηνο θαη  γηα ηνπο  θηλδχλνπο  πνπ ζρεηίδνληαη  κε ηελ  ππνρξέσζε.  Όηαλ  γίλεηαη  

πξνεμφθιεζε ησλ πξνβιέςεσλ, ε αχμεζε ηεο πξφβιεςεο πνπ νθείιεηαη ζην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ αλαγλσξίδεηαη σο θφζηνο δαλεηζκνχ. 

 Οη πξνβιέςεηο  επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη αλ δελ είλαη  πιένλ   

πηζαλφ φηη ζα  ππάξμεη εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο, αληηινγίδνληαη.  Οη 

πξνβιέςεηο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αξρηθά  δεκηνπξγήζεθαλ. Γελ 

αλαγλσξίδνληαη πξνβιέςεηο γηα κειινληηθέο δεκίεο. Οη  ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη νη 

ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

3.15. Απνκείσζε αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ: Σν Γ.Λ.Π. 36 απαηηεί 

φπσο, ην αλαθηήζηκν πνζφ  ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξέπεη λα εθηηκάηαη νπνηεδήπνηε 

ππάξρεη έλδεημε φηη ην πεξηνπζηαθφ απηφ ζηνηρείν ελδέρεηαη λα έρεη απνκεησζεί, κε εμαίξεζε 

ηελ ππεξαμία θαη ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε δηάξθεηα δσήο, ηα νπνία 

ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε αλεμάξηεηα αλ ππάξρεη έλδεημε. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία 

ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ, ε δεκία απνκείσζεο 

θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα, γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο, 

ελψ ζεσξείηαη σο κείσζε ηεο θαζαξήο ζέζεο, γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνληαη 

ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία.  Γηα ηελ εθηίκεζε, αλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη νπνηαδήπνηε 

έλδεημε, φηη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλν, ιακβάλνληαη ππφςε, θαη’ 

ειάρηζην εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο.  

 

Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ ηηο εθηηκψκελεο αλαθηήζηκεο αμίεο, αλαγλσξίδεηαη δεκία 

απνκείσζεο ε νπνία θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα. Ζ αλαθηήζηκε  αμία 
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πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε αμία, κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο 

ρξήζεο. Καζαξή ηηκή πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηελ πψιεζε ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο  ζηελ νπνία ηα κέξε 

έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ 

εμφδνπ δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεο, νη 

εθηηκψκελεο κειινληηθέο ρξεκαηνξνέο πξνεμνθινχληαη  ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, κε ηελ 

ρξήζε ελφο πξν θφξνπ επηηνθίνπ, ην νπνίν αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο, γηα 

ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δελ απνθέξεη ζεκαληηθά αλεμάξηεηε 

ηακεηαθή εηζξνή, ην αλαθηψκελν πνζφ θαζνξίδεηαη γηα ηελ κνλάδα παξαγσγήο ηακηαθψλ ξνψλ, 

ζηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλήθεη. 

 

H δεκία αληηινγίδεηαη εάλ ππάξρεη αιιαγή ζηηο εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο  αλαθηήζηκεο αμίαο. 

 

3.16 Δπηρνξεγήζεηο: Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα 

φηη ε Δηαηξεία ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο πνπ ηηο δηέπνπλ θαη φηη νη επηρνξεγήζεηο ζα 

εηζπξαρζνχλ. Οη επηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζεσξνχληαη σο αλαβαιιφκελα έζνδα ηα 

νπνία θαηαρσξνχληαη κε ζπζηεκαηηθή θαη νξζνινγηθή βάζε ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

σθέιηκεο δσήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ. 

 

3.17 Νέα πξόηππα θαη δηεξκελείεο:  

Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, 

ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ 

εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε  

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ αιιά γηα ηα 

νπνία ε εηαηξεία έρεη ζπλερηδφκελε αλάκεημε. Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο απφ πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2013 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) 

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν 

ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο 

απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ζ εηαηξεία βξίζθεηαη 

ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν 

ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ εηαηξεία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ε εηαηξεία ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 

9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015. 
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ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο 

απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ 

αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο 

επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο 

αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. 

Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά. 

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ 

είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. 

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο 

ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

(θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε 

εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ 

θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο/ πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ 

εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ 

βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. 

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη επηπιένλ 

πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγήζνπλ ηελ επίδξαζε ή ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη 

ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ζπκςεθηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε 

θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα 

ην 2011 ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ)  
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Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα 

ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ 

πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην 2012. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηε 

ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζπληάζζεη έλαλ επηπιένλ ηζνινγηζκφ 

είηε (α) φπσο απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 8 «Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ 

εθηηκήζεσλ θαη ιάζε» είηε (β) εζεινληηθά. 

ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ηα αληαιιαθηηθά θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο 

ηαμηλνκνχληαη σο ελζψκαηα πάγηα θαη φρη σο απνζέκαηα φηαλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ 

ελζψκαησλ παγίσλ, δειαδή φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξίνδν. 

ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαλνκή 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα έμνδα 

ζπλαιιαγψλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε, ζχκθσλα κε ην 

ΓΛΠ 12. 

4. ΔΝΧΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ 

 
Σα Δλζψκαηα Πάγηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Κηίξηα & Δγθ/ζεηο  

θηηξίσλ 
Μεραλήκαηα- 

Λνηπόο Δμνπιηζκόο 
Μεηαθ/θά 

Μέζα 
Έπηπια θαη Λνηπόο 

Δμνπιηζκόο  

 

 

ύλνιν 

31/12/2010      

Αμία θηήζεο 39.418,13 41.421,63 5.245,39 1.118.804,49 1.204.889,64 

σξεπκέλεο 
απνζβέζεηο (38.149,24) (41.421,50) (3.195,52) (1.026.064,81) (1.108.831,07) 

Αλαπόζβεζηε αμία 

31/12/2010 1.268,89 0,13 2.049,87 92.739,68 96.058,57 

2011      

Πξνζζήθεο 6.718,13 - - 781,51 7.499,64 

Απνζβέζεηο ρξήζεο  (855,11) (0,00) (553,50) (36.691,39) (38.100,00) 

      

31/12/2011      

Αμία θηήζεο 46.136,26 41.421,63 5.245,39 1.119.586,00 1.212.389,28 

σξεπκέλεο 
απνζβέζεηο (39.004,35) (41.421,50) (3.749,02) (1.062.756,20) (1.146.931,07) 

Αλαπόζβεζηε αμία 

31/12/2011 7.131.91 0,13 1.496,37 56.829,80 65.458,21 

2012      

Πξνζζήθεο 600,00 - - 1.986,51 2.586,51 

Απνζβέζεηο ρξήζεο  (1.050,10) (0,00) (552,33) (31.332,53) (32.934,96) 

31/12/2012      

Αμία θηήζεο 46.736,26 41.421,63 5.245,39 1.121.572,51 1.214.975,79 
σξεπκέλεο 

απνζβέζεηο (40.054,45) (41.421,50) (4.301,35) (1.094.088,73) (1.179.866,03) 

Αλαπόζβεζηε αμία 

31/12/2012 6.681,81 0,13 944,04 27.483,78 35.109,76 

 

Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ.  
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5. ΑΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 

Σα Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
Ποσά σε Εςπώ Λνγηζκηθό  

Κόζηνο                        7.162.586,42  

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 20.793,16  

Πξνζζήθεο 7.183.379,58  
Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011   

 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο                       -7.012.840,28 
 

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2011 -72.061,97  

Απνζβέζεηο Υξήζεο  -7.084.902,25  
Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2011   

 98.477,33  

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011   

 

 

Ποσά σε Εςπώ Λνγηζκηθό  

Κόζηνο   

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 7.183.379,58  

Πξνζζήθεο 35.589,31  
Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012 7.218.968,89  

 

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

  

Τπφινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 -7.084.902,25  

Απνζβέζεηο Υξήζεο  -57.196,35  

Τπφινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2012 -7.142.098,60  

   

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 76.870,29  

 

Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ.Tν ζχλνιν ησλ πξνζζεθψλ ησλ 

άπισλ παγίσλ ηεο ρξήζεο χςνπο € 35.589,31 αθνξά θπξίσο ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα – 

εθαξκνγέο, ηα νπνία έρνπλ αγνξαζζεί απφ άιιεο εηαηξείεο. 

 

 
6. ΠΔΛΑΣΔ 

 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

                2012              2011 
Πειάηεο ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ  578.909,93 452.383,79 

Λνηπέο απαηηήζεηο  11.295,49 18.518,99 

Με ηηκνινγεζέληα έζνδα  105.963,90 233.513,90 

  696.169,32 704.416,68 

 

Σν ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο είλαη ζε Δπξψ. Έρνπλ αλαγλσξηζηεί πξνβιέςεηο γηα 

επηζθαιείο πειάηεο 7.428,28 € ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε (2011: κεδέλ).  

 

Σα κε ηηκνινγεζέληα έζνδα αθνξνχλ, ην πνζφ ησλ  36.450,00 € έζνδα απφ ειεθηξνληθέο 

δεκνπξαζίεο, πνπ δελ έρνπλ ηηκνινγεζεί  αθφκε θαη ην πνζφ ησλ 69.513,90 €, πξφγξακκα ηνπ 

ΟΑΔΓ  γηα επηδφηεζε εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ΗΚΑ. 

 

Ζ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο εκθαλίδεηαη ζηε ζεκείσζε 18. 
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7. ΛΟΗΠΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

 

Σα Λνηπά Κπθινθνξνχληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

       

                2012               2011 
Απαίηεζε απφ ην Γεκφζην   4.843,70 4.388,49 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ  9.346,87 9.613,32 

Λνηπά  2.239,46 2.239,46 

  16.430,03 16.241,27 

 

 

 

8. ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΗΟΓΤΝΑΜΑ ΑΤΣΧΝ 

   

  Σα Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα  θαη Ηζνδχλακα Απηψλ αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

                  2012               2011 
Σακείν  1.194,84 1.453,21 

Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο  466.455,57 481.850,13 

  467.650,41 483.303,34 

 

 

 
Ζ πηζησηηθή δηαβάζκηζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα κε βάζεη εμσηεξηθνχο δείθηεο αμηνιφγεζεο (FITCH) έρεη σο 

εμήο: 
 

                  2012               2011 

ΑΑ  311.304,71 401.593,52 

Β-  0,00 80.142,41 

CCC  154.908,55 0,00 

WR  242,31 114,20 

  466.455,57 481.850,13 

 

 

 

9. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

 

Ποσά σε Εςπώ 
Αξηζκόο 

κεηνρώλ 

Κνηλέο 

κεηνρέο 
Τπέξ ην άξηην ύλνιν 

31 Γεθεκβξίνπ 2011 3.718.000 5.391.100 1.278.900 6.670.000 

31 Γεθεκβξίνπ 2012 3.718.000 5.391.100 1.278.900 6.670.000 

 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εγθεθξηκέλσλ θνηλψλ κεηνρψλ είλαη 3.718.000 κεηνρέο (2011: 3.718.000) 

κε νλνκαζηηθή αμία € 1,45 γηα θάζε κεηνρή. Όιεο νη εθδνζείζεο κεηνρέο έρνπλ πιήξσο εμνθιεζεί. 
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10. ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΛΟΓΧ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΤΠΖΡΔΗΑ  

     

χκθσλα κε ην Διιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, νη εξγαδφκελνη είλαη δηθαηνχρνη απνδεκίσζεο ζε 

πεξηπηψζεηο απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο πνζνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο απνδνρέο ηνπ εξγαδνκέλνπ, 

ηε δηάξθεηα ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Οη εξγαδφκελνη 

πνπ παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη κε αηηία δελ δηθαηνχληαη πιεξσκή. Ζ νθεηιφκελε απνδεκίσζε ζε 

πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο είλαη ίζε κε 40% ηνπ πνζνχ πνπ ζα πιεξσλφηαλ ζε πεξίπησζε 

απφιπζεο.  

Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ  ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία απεηθνλίδεηαη ζηηο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 19 θαη βαζίδεηαη ζε αλεμάξηεηε αλαινγηζηηθή 

κειέηε.  

 

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο 

ζέζεο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί σο εμήο: 

  1/1/11-31/12/12   1/1/11-31/12/11  

Παξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ 142.619 133.440 

Τπνρξέσζε ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο 142.619 133.440 

      

 

 

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα απνηειέζκαηα έρνπλ σο εμήο: 

  1/1/11-31/12/12   1/1/11-31/12/11  

 Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 13.884 17.137 

Σφθνο ζηελ ππνρξέσζε  6.792 5.751 

Απφζβεζε θφζηνπs  πξνππεξεζίαs (15.903)                   - 

 ύλνιν δαπάλεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα  

(ζεκείσζε 15) 4.773 22.888 

 

 

 

Ζ θίλεζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε 

νηθνλνκηθήο ζέζεο έρεη σο εμήο:   

  1/1/11-31/12/12   1/1/11-31/12/11  

Καζαξή ππνρξέσζε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο 133.440 143.774 

Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ - - 

χλνιν δαπάλεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα  4.773 22.888 

Αλαινγηζηηθή Εεκηά/(Κέξδνο) 4.406 (33.222) 

Καζαξή ππνρξέσζε ζην ηέινο ηνπ έηνπο 142.619 133.440 

  

 

 

Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο 

εμήο: 

   

  1/1/11-31/12/12   1/1/11-31/12/11  

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 4,01% 5,09% 

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 0,0% 2,0% 

Πιεζσξηζκφο 2,0% 2,0% 
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11. ΦΟΡΟΗ  

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ θνξνινγηθνχ λφκνπ ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ήηαλ 20% (31/12/2011: 20%)  

Ζ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ππφθεηληαη ζε εξκελείεο απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο. Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε ή 

νη δεκηέο πνπ δειψλνληαη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο παξακέλνπλ πξνζσξηλά έσο φηνπ νη 

θνξνινγηθέο αξρέο εμεηάζνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ζηηγκή 

θαηά ηελ νπνία ζα εθθαζαξηζηνχλ θαη νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Οη θνξνινγηθέο δεκηέο, 

ζην βαζκφ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ 

ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ.  

 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε 2010 θαη σο εθ ηνχηνπ, νη 

θνξνινγηθέο ηηο ππνρξεψζεηο γηα ηε ρξήζε απηή δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο. ηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλεηαη πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο, ιφγσ ησλ ζσξεπκέλσλ 

θνξνινγηθψλ δεκηψλ. To ζχλνιν ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 175.272,17 επξψ. 

 Δπηπιένλ δελ έρεη ζρεκαηηζηεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε επί ησλ εθπεζηέσλ 

πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ, θαζφζνλ δελ είλαη πηζαλφλ φηη ζα ππάξμεη 

επαξθέο θνξνινγεηέν εηζφδεκα, γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ.  

 

Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκόξθσζεο  

Γηα ηελ ρξήζε 2011 θαη εληεχζελ, νη Διιεληθέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο θαη νη Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο 

Δπζχλεο πνπ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά, ππνρξενχληαη λα 

ιακβάλνπλ «Δηήζην Πηζηνπνηεηηθφ» πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/1994, 

ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά απφ θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην Νφκηκν Διεγθηή ή 

ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ ειέγρεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Καηφπηλ νινθιήξσζεο ηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ν Νφκηκνο Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν εθδίδεη ζηελ εηαηξεία «Έθζεζε 

Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» θαη ζηε ζπλέρεηα ν Νφκηκνο Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν ηελ 

ππνβάιεη ειεθηξνληθά ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ην αξγφηεξν εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Μεηφρσλ. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα επηιέμεη δείγκα εηαηξεηψλ ηνπιάρηζηνλ ηεο ηάμεο ηνπ 9% 

γηα έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ. Ο έιεγρνο απηφο ζα πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα φρη αξγφηεξν ησλ δεθανθηψ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

«Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.  

Ζ «Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2011 έρεη εθδνζεί ρσξίο 

νπζηαζηηθέο πξνζαξκνγέο. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ε νηθνλνκηθή ρξήζε 2011 ζα πξέπεη 

λα ζεσξείηαη νξηζηηθή γηα ζθνπνχο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κεηά απφ δεθανθηψ κήλεο απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο «Έθζεζεο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Ο 

θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε 2012 ήδε δηελεξγείηαη απφ ηελ PricewaterhouseCoopers Α.Δ. 

Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, δελ αλακέλεη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  

Νένο θνξνινγηθόο λόκνο 

ηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2013 ζεζπίζηεθε ν λένο θνξνινγηθφο λφκνο 4110/23.01.2013. Οη θπξηφηεξεο 

αιιαγέο είλαη φηη ζχκθσλα κε ην λέν λφκν ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ 
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πξνζψπσλ νξίδεηαη ζην 26% γηα ηε ρξήζε 2013 θαη έπεηηα θαη ν παξαθξαηνχκελνο θφξνο 

κεξηζκάησλ πνπ εγθξίλνληαη κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 νξίδεηαη ζε 10%. 

12. ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

 

Οη Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

               2012             2011 

    

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο - ηέιε 83.469,16  72.483,28 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί  113.264,44  114.438,55 

Πηζησηέο δηάθνξνη 8.762,03  33.975,98 

Έζνδα  επνκέλσλ ρξήζεσλ 13.750,00  126.500,00 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο επηδνηήζεσλ 

επνκέλσλ ρξήζεσλ 
 

-  
 

1.006,09 

 219.245,63  348.403,90 

 

 

13. ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

Ο Κχθινο Δξγαζηψλ πεξηιακβάλεη θπξίσο έζνδα ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ ηα νπνία αλαιχνληαη ζηηο 

εμήο θαηεγνξίεο : 

 

 

14. ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

 

  Σα Λνηπά Λεηηνπξγηθά Έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

                     2012                  2011 
    

Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξίησλ 40.110,00  46.665,46 

Παξνρέο ηξίησλ 79.857,15  78.206,00 

Δλνίθηα (εθηφο κεηαθνξηθψλ κέζσλ) 54.000,00  97.747,50 

Μηζζψκαηα απηνθηλήησλ 10.642,92  12.205,21 

Αζθάιηζηξα - Απνζήθεπηξα 563,89  573,25 

Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 65.437,80  64.358,19 

Φφξνη-ηέιε 9.381,95  12.173,41 

Έμνδα κεηαθνξψλ 6.058,82  7.195,27 

Έμνδα ηαμηδηψλ 13.341,92  7.435,17 

Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο 5.061,83  3.878,26 

            2012             2011 

    

Δηήζηεο ζπλδξνκέο  87.500,00  94.901,00 

Ζιεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο  90.907,02  139.301,71 

Δηζαγσγή εηδψλ 139,44  226,22 

πληήξεζε ινγηζκηθνχ  77.833,34  107.668,00 

Τινπνίεζε ινγηζκηθνχ  966.141,66  916.452,34 

Ζιεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο 390.794,10  417.215,49 

πζηήκαηα   Αλίρλεπζεs 129,00  516,00 

 1.613.444,56  1.676.280,76 
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Έμνδα εθζέζεσλ επηδείμεσλ 5.408,81  2.920,00 

Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ πειαηψλ 7.428,28  - 

Γηάθνξα έμνδα 20.674,96  24.735,67 

 317.968,33  358.093,39 

Γελ ππάξρνπλ θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί αιιά δελ έρνπλ εθηειεζζεί θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΜΗΘΧΔΗ 

 

Μηζζώκαηα  

2012 

 

Πιεξσηέα 

ζε 1 έηνο 

Από 1-5 έηε Πάλσ από 5 

έηε 

ύλνιν Hκεξνκελία 

ιήμεο ζύκβαζεο 

Δλνίθην Δδξαο  55.944,00 223.776,00 326.340,00 606.060,00 31/10/2023 

Μηζζσκέλα 

Απηνθίλεηα 

 

12.994,56 

 

15.291,59 

 

0,00 
 

28.286,15 

          05/04/2015 

 

 

Μηζζώκαηα  

2011 

Πιεξσηέα 

ζε 1 έηνο 

Από 1-5 έηε Πάλσ από 5 

έηε 

ύλνιν Hκεξνκελία 

ιήμεο ζύκβαζεο 

Δλνίθην Δδξαο  55.944,00 223.776,00 382.284,00 662.004,00 31/10/2023 

Μηζζσκέλα 

Απηνθίλεηα 

 

12.663,72 

 

27.562,93 

 

0,00 
 

40.226,65 

 

30/04/2015 

 

 

15. ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

 

ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζπκκεηέρνπλ νη εηαηξίεο: COSMOTE (30,87%), ΟΣΔ (30,87%), 

Alpha Bank (15%), ΓΗΖΝΔΚΖ Πιεξνθνξηθή (13,18%) θαη Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (10,08%). 

Ζ ηειηθή κεηξηθή ηεο εηαηξίαο είλαη ε Deutsche Telecom, εγθαηεζηεκέλε ζηε Γεξκαλία. 

 
 

            2012             2011 

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 951.890,22  1.038.745,02 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 212.447,98  226.292,72 
πληαμηνδνηηθφ θφζηνο πξνγξακκάησλ 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (ζεκείσζε 10) 4.773  22.888 

Πξφβιεςε κε ιεθζείζαο άδεηαο (16.637,00)  16.637,00 

Λνηπέο παξνρέο & έμνδα ζε εξγαδνκέλνπο 23.013,46  24.908,18 

 1.175.487,66  1.329.470,92 

    

            2012             2011 

Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ 
 

26  26 
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Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο  κε ηηο ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 
2012  2011 

 Πσιήζεηο 

ππεξεζηψλ 
ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ    

Έμνδα 
ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ  

Πσιήζεηο 

ππεξεζηψλ 
ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ   

Έμνδα 
ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ 

 COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ  ΣΖΛ/ΝΗΔ  Α.Δ. 331.500,00     9.487,27  408.800,00    96.235,42 
OTE  A.E. 633.266,66  42.437,24  564.787,01    41.770,29 
COSMOTE ROMANIAN MOB. TEL. SA 16.000,00  -  24.600,00  - 
OTEsat – MARITEL A.E. 2.250,00  -  2.500,00  - 
OTE Plus TEXN.& EΠΗΥ/ΚΔ ΛΤΔΗ Α.Δ. 4.870,00  -  3.000,00  - 
OTE  AKINHTA A.E. 14.600,00  -  30.000,00  - 
ROM TELECOM  365.850,00  -  429.100,00  - 

 1.368.336,66  51.924,51  1.462.787,01  138.005,71 

 

 

 

 

Οη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο  κε ηηο ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 2012  2011 

 Απαίηεζε 
ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ   

Τπνρξέσζε 
ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ   

Απαίηεζε 
ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ  

Τπνρξέσζε 
ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ   

 OTE  A.E. 276.668,00  35.438,80  206.916,36  32.060,54 
 COSMOTE ΚINHTE ΣΖΛ/ΝΗΔ  Α.Δ. 5.535,00  1.947,89  57.859,20          1.159,00  
 OTE Plus TEXN.& EΠΗΥ/ΚΔ ΛΤΔΗ Α.Δ. 5.990,10  -  3.690,00  - 
 COSMOTE ROMANIAN MOB. TEL SA 24.000,00  8.000,00  24.000,00  - 
 ΟΣΔ ΑΚΗΝΖΣΑ Α.Δ. 17.958,00  -  -  - 
 ROM TELECOM 107.154,71     5.750,00  199.000,00  126.500,00 

 437.305,81  51.136,69  491.465,56  159.719,54 

 

Οη θπξηφηεξεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ζπλδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

(α) OTE Α.Δ. 

Ζ Δηαηξεία ηηκνινγεί ηελ OTE A.E. γηα ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Οη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ θαη αθνξνχλ 

ηελ απνζηνιή παξαγγειηψλ γηα θηλεηά πάγηα θαη εκπνξεχζηκα πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο 

πξνκεζεπηέο, ηελ δηελέξγεηα δεκνπξαζηψλ, ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε ηηκνινγίσλ απφ 

πξνκεζεπηέο, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ  δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ θαη ηελ εκθάληζε θαη 

επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ θαη αλαθνξψλ. 

Ζ OTE Α.Δ. ηηκνινγεί ηελ Δηαηξεία, γηα ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. 

 

(β)  COSMOTE  ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ. («COSMOTE») 

Ζ Δηαηξεία  ηηκνινγεί ηελ COSMOTE γηα ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Οη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ θαη αθνξνχλ 

ηελ απνζηνιή παξαγγειηψλ γηα θηλεηά πάγηα θαη εκπνξεχζηκα πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο 

πξνκεζεπηέο, ηελ ιήςε παξαγγειηψλ απφ ην δίθηπν ησλ εκπνξηθψλ ηεο αληηπξνζψπσλ, 

ηελ δηελέξγεηα δεκνπξαζηψλ, ηελ δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ θαη ηελ 

εκθάληζε θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ θαη αλαθνξψλ. 

Ζ COSMOTE ηηκνινγεί ηελ Δηαηξεία, γηα ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαζψο επίζεο 

ππεθκηζζψλεη ην θηίξην, πνπ ζηεγάδεη ηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο. 

 

(γ) COSMOTE ROMANIAN MOBILE TEL/TIONS SA  
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Ζ Δηαηξεία ηηκνινγεί ηελ COSMOTE ROMANIAN MOBILE TEL/TIONS γηα ππεξεζίεο 

πνπ αθνξνχλ ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ.  

 

(δ) OTE ΑΚΗΝΖΣΑ Α.Δ. 

Ζ Δηαηξεία ηηκνινγεί ηελ ΟΣΔ ΑΚΗΝΖΣΑ Α.Δ. γηα ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Οη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ θαη αθνξνχλ 

ηελ απνζηνιή παξαγγειηψλ γηα θηλεηά πάγηα πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο πξνκεζεπηέο θαη ηελ 

θαηαζθεπή ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ αθηλήησλ. 

 

(ε)  ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΔ & ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ. (ΟΣΔsat- 

MARITEL A.E.») 
Ζ Δηαηξεία ηηκνινγεί ηελ ΟΣΔsat-ΜΑRITEL Α.Δ. γηα ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Οη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ θαη αθνξνχλ 

ηελ απνζηνιή παξαγγειηψλ γηα θηλεηά πάγηα πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο πξνκεζεπηέο.    

 

(ζη) OTEPlus ΣΔΥΝ.& ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΛΤΔΗ Α.Δ. 

(«OTEPlus Α.E.») 

Ζ Δηαηξεία  ηηκνινγεί ηελ ΟΣΔPlus Α.Δ. γηα ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ. Οη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ θαη αθνξνχλ 

ηελ απνζηνιή παξαγγειηψλ γηα θηλεηά πάγηα πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο πξνκεζεπηέο.    

 

δ) ROMTELECOM S.A.  

Ζ Δηαηξεία  ηηκνινγεί ηελ ROMTELECOM S.A. , γηα ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ            

ειεθηξνληθνχο δηαγσληζκνχο θαη πινπνίεζε έξγσλ. 

 

ε) Ακνηβέο αλώηαηεο δηνίθεζεο  

Οη ακνηβέο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαζψο θαη ησλ αλσηάησλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο νη 

νπνίεο επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο  πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012, 

αλήιζαλ  ζε  ΔΤΡΧ  489.785,88, ελψ  γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, 

αλήιζαλ ζε ΔΤΡΧ 541.312,94.            

 

17. ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

 
(α) Δθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012, είλαη ζε εθθξεκφηεηα κία αγσγή, νη νπνία έρεη αζθεζεί απφ ηξίηνπο, 

γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ, ζπλνιηθνχ πνζνχ ΔΤΡΧ 150 ρηιηάδσλ πεξίπνπ. Ο Ννκηθφο 

χκβνπινο θαη ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, εθηηκνχλ φηη νη αγσγή απηή ζα ηειεζηδηθήζεη  ππέξ ηεο 

Δηαηξείαο. 

 

(β) Δγγπήζεηο 

Ζ εηαηξεία έρεη παξάζρεη εγγπήζεηο ζε ηξίηνπο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο, 

ζπλνιηθνχ χςνπο € 73.576,40 (2011: € 62.950,00) ζρεηηθά κε εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ θαη θαιήο 

εθηέιεζεο. 

 

 

18. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο 

θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο. Ζ Δηαηξεία έρεη επίζεο απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 

απαηηήζεηο θαζψο θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απηψλ. Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ αλψηαηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο αμηνινγεί ηνπο 

θηλδχλνπο απηνχο θαη ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα κε βάζε ηελ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο. Σν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εγθξίλεη ηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 
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Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο 

 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ε Δηαηξεία λα κε κπνξέζεη λα εθπιεξψζεη 

εκπξφζεζκα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο.  

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη πηζησηηθψλ νξίσλ, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή εθπιήξσζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ. Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ε Δηαηξεία 

δηελεξγεί πξφβιεςε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα πεξίνδν έηνπο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη δηαζέηεη αξθεηά ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα λα θαιχςεη 

ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο 

απνηεινχληαη απφ ππνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο θαη πηζησηέο θαη ιήγνπλ ζε πεξίνδν κηθξφηεξε 

ηνπ έηνπο.  

 

  Πηζησηηθόο Κίλδπλνο   

  

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ζπλίζηαηαη ζηελ πηζαλφηεηα θάπνηνο ζπλαιιαζζφκελνο λα πξνθαιέζεη ζηελ 

Δηαηξεία νηθνλνκηθή δεκηά εμαηηίαο ηεο αζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Ζ Δηαηξεία 

εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλε πηζησηηθή πνιηηηθή πνπ έρεη σο άμνλεο αθελφο ηνλ έιεγρν πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ θαη αθεηέξνπ ηελ πξνζπάζεηα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

απαηηήζεσλ πξηλ απηέο θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκεο αιιά θαη φηαλ απηέο θαηαζηνχλ εθπξφζεζκεο ή 

επηζθαιείο. Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, νη πειάηεο νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ, ηα πηζησηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ ελειηθίσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο 

θαη ηα ηπρφλ πξνεγνχκελα πξνβιήκαηα εηζπξαμηκφηεηαο πνπ έρνπλ επηδείμεη. Οη απαηηήζεηο πνπ 

ζεσξνχληαη επηζθαιείο, επαλεθηηκψληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη γηα ηε δεκία πνπ 

εθηηκάηαη φηη ζα πξνθχςεη απφ απηέο, ζρεκαηίδεηαη ζρεηηθή πξφβιεςε απνκείσζεο. Χζηφζν ην 62 % 

ησλ απαηηήζεσλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ Όκηιν ΟΣΔ θαη ην 39% απφ ηνλ ίδην ηνλ ΟΣΔ κε απνηέιεζκα ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο ησλ απαηηήζεσλ λα είλαη πεξηνξηζκέλνο. 

Σα Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδχλακα ηεο Δηαηξείαο ζεσξνχληαη σο ζηνηρεία κε 

πεξηνξηζκέλν πηζησηηθφ θίλδπλν. 

Οη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο δελ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε ξεπζηφηεηα ηεο 

Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία κέζσ ησλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, εθηηκά 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη εθηηκά φηη δελ  απαηηνχληαη πξνβιέςεηο απνκείσζεο, παξαπάλσ απφ 

απηέο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί (βι.ζεκ.6). 

 

Ζ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο απφ πειάηεο έρεη σο εμήο:  

 
Πειάηεο Έσο 30 

εκέξεο 
Απφ 

30-60 

εκέξεο 

Απφ 
61-90 

εκέξεο 

Απφ 
91-180 

εκέξεο 

Απφ 
181-360 

εκέξεο 

Πάλσ απφ 

360 
εκέξεο 

31.12.2012 132.808,14 34.000,19 7.680,98 10.605,48 764,22 16.088,88 
31.12.2011 73.008,77 25.401,85 21.946,53 3.490,27 1.169,03 14.966,00 

 

 
Ζ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε έρεη σο εμήο:  

 
πλδεδεκέλα 

Μέξε 
Έσο 30 

εκέξεο 
Απφ 

30-60 

εκέξεο 

Απφ 
61-90 

εκέξεο 

Απφ 
91-180 

εκέξεο 

Απφ 
181-360 

εκέξεο 

Πάλσ απφ 

360 
εκέξεο 

31.12.2012 242.575,10 150.675,00 38.889,71 - - - 
31.12.2011 143.465,56 285.000,00 63.000,00 - - - 

 
Σα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα απεηθνλίδνληαη βάζεη ηεο εκεξνκελίαο 

έθδνζεο ησλ ηηκνινγίσλ.  Τπφινηπα κέρξη 90 εκεξψλ δελ ζεσξνχληαη ιεμηπξφζεζκα. 
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Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ θαη δηαζεζίκσλ ηεο Δηαηξείαο φπσο εκθαλίδνληαη ζηηο 

Οηθνλνκηθέο ηεο Καηαζηάζεηο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο εχινγεο αμίεο ηνπο. 

 

Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ 

Σν θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ θνηλψλ κεηνρψλ θαη ηα απνζεκαηηθά κείνλ ην 

Τπφινηπν Εεκηψλ εηο Νέν. 

 

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Δηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη λα βειηηψζεη ηνπο 

θεθαιαηαθνχο δείθηεο ψζηε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα 

κεγηζηνπνηεζεί ε αμία ηεο επέλδπζεο ησλ κεηφρσλ. 

 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο έρεη θαηαζηεί κηθξφηεξν 

ηνπ ήκηζπ ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 

47 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.  Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη ε παξνχζα νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

Δηαηξείαο ζα βειηησζεί ζηηο επφκελεο ρξήζεηο κέζσ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη 

επίηεπμεο λέσλ ζπλεξγαζηψλ κε πειάηεο. Πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί, φηη ν φκηινο ΟΣΔ, ζηεξίδεη 

ηελ εηαηξεία, κε επέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ φκηιν ΟΣΔ εληφο θαη εθηφο Διιάδνο. 

 

 

 

 

19. ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 

 

        Μεηαγελέζηεξα ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2012, δελ πθίζηαληαη γεγνλφηα πνπ λα επεξεάδνπλ ηηο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 
 

 

 

 
 

 

 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 11 έσο 31, ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εγθξίζεθαλ απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο  26/2/2013 θαη ππνγξάθνληαη γηα ινγαξηαζκφ απηνχ απφ ηνπο : 

 

 

 

O Πξφεδξνο ηνπ Γ..    Ο  Αληηπξφεδξνs ηνπ Γ..       Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο         Ο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο      
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