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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
KOΣMO-OYAN E ΛΛAΣ MAΡKET ΣΑΪT A.E. 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») 
παρουσιάζει την Έκθεση του για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2015, σύµφωνα µε το άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις συνετάχθησαν βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς. 
 
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 2015 
Η εταιρία κατόρθωσε να µείνει πολύ κοντά στις αρχικές της προβλέψεις, παρ’ όλη την δυσµενή 
οικονοµική συγκυρία του 2015 και την αστάθεια του ∆ηµοσίου Τοµέα από πλευράς ∆ιοικήσεων όπως 
αυτό προέκυψε µετά τις δύο εκλογικές αναµετρήσεις.  
Συγκράτησε µε σχετική επιτυχία τις πωλήσεις του Ιδιωτικού τοµέα και αύξησε τις πωλήσεις στο ∆ηµόσιο 
Τοµέα και ειδικότερα στα Νοσοκοµεία.  Έτσι, κατόρθωσε να έχει κερδοφόρα αποτελέσµατα, συγκρίσιµα 
µε εκείνα του προηγουµένου έτους, και πολύ κοντά στους αρχικούς στόχους του ετους, όπως αυτοί είχαν 
τεθεί.  
 
Τα σηµαντικότερα γεγονότα του έτους ήταν τα ακόλουθα 

� ∆υναµική παρουσία στον τοµέα της δηµόσιας υγείας µε νέες εγκαταστάσεις σε Νοσοκοµεία.  
� Συνεχής υποστήριξη των µετόχων µε υπηρεσίες προµηθειών.   
� Επιτυχής υλοποίηση των πλειοδοτικών και µειοδοτικών δηµοπρασιών µε το νέο και βελτιωµένο 

user interface.  
� Συνεχίστηκε η συµµετοχή µας σε συνέδρια, ηµερίδες, διαλέξεις & επιτροπές για θέµατα 

ηλεκτρονικού εµπορίου Β2Β, είτε σαν εταιρία, είτε σαν στελέχη, από Φορείς της Αγοράς, 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Οργανισµούς. 

� Επιβράβευση της cosmoONE για πέµπτη συνεχή χρονιά στα e-volution awards µε το Χρυσό 
Βραβείο στην κατηγορία Β2Β , για την υπηρεσία ηλεκτρονικών διαγωνισµών στα ∆ηµόσια 
Νοσοκοµεία. 

� Συµµετοχή της εταιρίας στην τελική τριάδα αξιολόγησης της κατηγορίας Innovation στην 
Εξυπηρέτηση του Πελάτη» στον ετήσιο διαγωνισµό που διεξάγεται από το Ινστιτούτο 
Εξυπηρέτησης Πελατών  

� Έγινε ανανέωση Πιστοποιητικού Ποιότητας ISO 9001:2008 για 9η  συνεχή χρονιά.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 
Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας για τη χρήση 2015 µε βάση τα ∆.Π.Χ.Α. έχουν διαµορφωθεί ως εξής : 
• Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα Ευρώ 1.596.795,91 έναντι Ευρώ 1.634.769,77 της χρήσης 2014. 
• Τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν στα Ευρώ 102.253,95 έναντι κερδών του 2014 στα Ευρώ 
115.644,86. 
 
Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεται η εξέλιξη των σηµαντικότερων αριθµοδεικτών: 
 31/12/2015 31/12/2014 
Γενική ρευστότητα (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) 5,52 4,96 

Ίδια Κεφάλαια/Ενεργητικό 0,72 0,70 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & συνολικών αποσβέσεων  

 
167.628 € 

 
174.474 € 

 
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
Kατά την διάρκεια της χρήσης του 2015, οι συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας, ανήλθαν σε Ευρώ 
120.163,65 και αφορούσαν κατά κύριο λόγο, την αγορά λογισµικού. 
  
Οι καθαρές ταµειακές εκροές της Εταιρείας για τη χρήση του 2015,  ανέρχονται  σε  Ευρώ   -61.458,90. 
κυρίως λόγω των επενδύσεων σε λογισµικό. 
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαµβάνουν υποχρεώσεις προς προµηθευτές και 
λοιπές υποχρεώσεις. Η Εταιρεία έχει επίσης απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών. Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε 
κίνδυνο ρευστότητας και πιστωτικό κίνδυνο. Η ανώτατη ∆ιοίκηση της Εταιρείας αξιολογεί τους 
κινδύνους αυτούς και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα µε βάση την πολιτική της Εταιρείας. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εγκρίνει τα µέτρα για την αντιµετώπιση των κινδύνων που 
περιγράφονται παρακάτω. 
 
 
Κίνδυνος Ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να µη µπορέσει να εκπληρώσει 
εµπρόθεσµα τις χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά 
επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών ταµειακών διαθεσίµων και πιστωτικών ορίων, που 
διασφαλίζουν την οµαλή εκπλήρωση των χρηµατοοικονοµικών της υποχρεώσεων. Για τη διαχείριση του 
κινδύνου ρευστότητας η Εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη ταµειακών ροών για περίοδο έτους κατά τη 
σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού, έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταµειακά 
διαθέσιµα για να καλύψει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της.  
 
  Πιστωτικός Κίνδυνος   
Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος συναλλασσόµενος να προκαλέσει στην 
Εταιρεία οικονοµική ζηµιά εξαιτίας της αθέτησης των συµβατικών του υποχρεώσεων. Η Εταιρεία 
εφαρµόζει συγκεκριµένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον έλεγχο πιστοληπτικής 
ικανότητας των πελατών και αφετέρου την προσπάθεια αποτελεσµατικής διαχείρισης των απαιτήσεων 
πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσµες αλλά και όταν αυτές καταστούν εκπρόθεσµες ή επισφαλείς. Για τη 
διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες οµαδοποιούνται ανάλογα µε την κατηγορία που 
ανήκουν, τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους και τα τυχόν 
προηγούµενα προβλήµατα εισπραξιµότητας που έχουν επιδείξει. Οι απαιτήσεις που θεωρούνται 
επισφαλείς, επανεκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και για τη ζηµία που εκτιµάται ότι θα 
προκύψει από αυτές, σχηµατίζεται σχετική πρόβλεψη αποµείωσης. Ωστόσο το 65 % των απαιτήσεων 
προέρχεται από τον Όµιλο ΟΤΕ και το 36% από τον ίδιο τον ΟΤΕ µε αποτέλεσµα ο πιστωτικός κίνδυνος 
των απαιτήσεων να είναι περιορισµένος. Τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα της 
Εταιρείας θεωρούνται ως στοιχεία µε υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, καθώς οι τρέχουσες µακροοικονοµικές 
συνθήκες στην Ελλάδα ασκούν σηµαντική πίεση στις εγχώριες τράπεζες. Το µεγαλύτερο µέρος των 
ταµειακών διαθεσίµων είναι επενδυµένα σε αντισυµβαλλόµενους µε υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση 
και για µικρό χρονικό διάστηµα. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται ότι µπορεί να επηρεάσουν 
αρνητικά τη ρευστότητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία µέσω των πολιτικών και διαδικασιών που 
περιγράφονται παραπάνω, εκτιµά τον πιστωτικό κίνδυνο και εκτιµά ότι δεν  απαιτούνται προβλέψεις 
αποµείωσης. 
 
  ∆ιαχείριση κεφαλαίου 
Το κεφάλαιο της Εταιρείας περιλαµβάνει την αξία των κοινών µετοχών και τα αποθεµατικά µείον το 
Υπόλοιπο Ζηµιών εις Νέο. Ο πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας αναφορικά µε τη διαχείριση κεφαλαίου 
είναι να βελτιώσει τους κεφαλαιακούς δείκτες ώστε να χρηµατοδοτηθούν οι επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες και να µεγιστοποιηθεί η αξία της επένδυσης των µετόχων. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 το 
σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί µικρότερο του ήµισυ του Μετοχικού 
Κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920.  Η 
∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι η παρούσα οικονοµική θέση της Εταιρείας θα βελτιωθεί στις 
επόµενες χρήσεις µέσω περαιτέρω περιορισµού του κόστους και επίτευξης νέων συνεργασιών µε 
πελάτες. Πρέπει επίσης να αναφερθεί, ότι ο όµιλος ΟΤΕ, στηρίζει την εταιρεία, µε τις υπηρεσίες που 
παρέχονται στον όµιλο ΟΤΕ εντός και εκτός Ελλάδος. 
 
Μακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα - Έλεγχοι κεφαλαίων 
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Το µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραµένει ευµετάβλητο. Σε συνέχεια των 
ελέγχων κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, οι εγχώριες συναλλαγές και οι συναλλαγές µε 
τους ξένους προµηθευτές και πιστωτές επηρεάστηκαν  ως αποτέλεσµα των ορίων για όλες τις αναλήψεις από ΑΤΜ 
και των περιορισµών στις πληρωµές στο εξωτερικό. Η Εταιρεία είχε αρχικά επηρεαστεί, καθώς αντιµετώπισε 
καθυστερήσεις στις πληρωµές των πελατών.  
 
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα συνεχίζονται χωρίς διακοπή, ωστόσο η συνεχιζόµενη αστάθεια και 
µεταβλητότητα του µακροοικονοµικού και χρηµατοπιστωτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα θα µπορούσε να έχει 
αντίκτυπο στις εργασίες της Εταιρείας, στα αποτελέσµατα των εργασιών, την οικονοµική κατάσταση και τις 
προοπτικές. Με την υπόθεση ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων θα αρθούν εντός του δευτέρου εξαµήνου του 2016 και ότι οι 
συµφωνηµένοι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου προγράµµατος διάσωσης θα εφαρµοστούν, δεν αναµένεται 
σηµαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα µεσοµακροπρόθεσµα. Σε αυτό το 
αβέβαιο οικονοµικό περιβάλλον, η διοίκηση εκτιµά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές µελλοντικές 
επιπτώσεις της, προκειµένου να διασφαλίσει ότι αναλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες 
για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις εγχώριες δραστηριότητες της Εταιρείας. 
 
Η διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει µε ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία, ωστόσο µε 
βάση την αξιολόγησή της, η διοίκηση έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις 
αποµείωσης των χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την 
31 ∆εκεµβρίου 2015. 
 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δεν προτείνει διανοµή µερίσµατος για την χρήση του 2015, λόγω 
συσσωρευµένων ζηµιών παρελθουσών χρήσεων. 
 
Προοπτικές  

� Η εταιρία θα συνεχίσει να βελτιώνει και να αναβαθµίζει τις υπηρεσίες της στην περιοχή 
εφαρµογών του sourcing και του operational procurement. 

� Θα δοθεί προσπάθεια σε συνεργασίες µε εταιρίες και εφαρµογές της αγοράς ώστε να βελτιώσει 
την θέση της σε σηµαντικούς πελάτες.  

� Θα εµπλουτίσει τις υπηρεσίες της µε νέα λειτουργικότητα µε τελικό σκοπό την µείωση τόσο του 
διαδικαστικού κόστους των πελατών αλλά και του δικού της εσωτερικού κόστους.  

� Θα εµπλουτίσει την τιµολογιακή της πολιτική µε νέα σχήµατα µε στόχο την µετάλλαξη των ad hoc 
υπηρεσιών σε ετήσια συµβόλαια.  

� Θα συνεχίσει να επανασχεδιάζει το user interface των εφαρµογών της µε στόχο να αλλάξει την 
«εµπειρία του πελάτη».   

 
Η Εταιρεία παραµένει προσηλωµένη στον στόχο της που είναι η προσφορά υπηρεσιών αύξησης της 
κερδοφορίας µέσω της µείωσης κόστους προµηθειών τόσο στον Όµιλο και στους Μετόχους, όσο και στον 
ευρύτερο Ιδιωτικό και ∆ηµόσιο Τοµέα. Ο απώτερος σκοπός της εταιρίας είναι η συνεχής ανάπτυξη των 
εσόδων της από την ελεύθερη αγορά, ώστε να βάλει τις βάσεις για την σταθερότητα των εσόδων της που 
είναι η ισχυρή προϋπόθεση για την συνεχή αύξηση των µεγεθών της εταιρίας.  
 
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 
Στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συµµετέχουν οι εταιρίες: COSMOTE (30,87%), ΟΤΕ (30,87%), 
Alpha Bank (15%), ∆ΙΗΝΕΚΗΣ Πληροφορική (13,18%) και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (10,08%) 
 
 
Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες διεταιρικές πωλήσεις υπηρεσιών και οι λοιπές 
διεταιρικές συναλλαγές, µεταξύ του οµίλου και συνδεδεµένων µερών το 2015. Οι συνδεδεµένες εταιρείες 
αφορούν εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ: 
 



 7  

 2015  2014 
 Πωλήσεις 

υπηρεσιών 
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ    

Έξοδα 
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ  

Πωλήσεις 
υπηρεσιών 
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ   

Έξοδα 
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ 

 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛ/ΝΙΕΣ  Α.Ε. 308.381,00     8.414,74  318.050,00     8.182,63 
OTE  A.E. 566.999,92  51.881,47  588.000,00  51.735,53 
TELEKOM ROMANIA MOBILE COM. SA 56.000,00  -  61.667,00  - 
OTEsat – MARITEL A.E. 3.500,00  -  -  - 
OTE Plus TEXN.& EΠΙΧ/ΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 3.250,00  -  3.000,00  - 
OTE  AKINHTA A.E. 20.000,00  36.000,00  20.000,00  36.000,00 
TELEKOM ROMANIA COMMUN. SA 
OTE  ACADEMY 

164.000,00 
1.440,00 

 - 
- 

 
      

186.333,00 
- 

 - 
- 

 1.123.570,92  96.296,21  1.177.050,00  95.918,16 
 

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας  µε τις συνδεµένες επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής: 
 2015  2014 
 Απαίτηση 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ   
Υποχρέωση 
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ   

Απαίτηση 
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ  

Υποχρέωση 
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ   

 OTE  A.E. 243.949,96  35.583,78  134.275,00  43.527,26 
 COSMOTE ΚINHTEΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ  Α.Ε. 126.928,24  329,47  71.094,00  941,27 
 OTE Plus TEXN.& EΠΙΧ/ΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. -  -  -  - 
 TELEKOM ROMANIA MOBILE COM. SA 28.000,00  -  53.667,00  - 
 ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. -  8.903,70  -  2.673,80 
 TELEKOM ROMANIA COMMUN. SA 
 OTE  ACADEMY       
                                                 

41.000,00  
1.771,20  

 - 
- 

 80.833,00    - 
- 

 441.649,40  44.816,95  339.869,00  47.142,33 
 
 
Αµοιβές ανώτατης διοίκησης  
Οι αµοιβές του Γενικού ∆ιευθυντή καθώς και των ανωτάτων στελεχών της Εταιρείας οι οποίες 
επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης  που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2015, ανήλθαν  σε  ΕΥΡΩ  
491.414,19 ενώ  για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 518.433,29. 
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31 ∆εκεµβρίου 2015 και µέχρι την ηµεροµηνία 
έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα οποία θα µπορούσαν να 
επηρεάσουν σηµαντικά τη χρηµατοοικονοµική θέση και τη δραστηριότητα της Εταιρείας. 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Η εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα, ούτε διατηρεί υποκαταστήµατα. 
 

Ηράκλειο Αττικής, 23/02/2016 
 

O Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ 
 
 
 
 
 

Γεώργιος Μαυράκης  Γεώργιος  Χριστοδουλόπουλος 
 
 



 

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι 
Tηλ:+30 210 6874400, Φαξ:+30 210 6874444, www.pwc.gr  
 
Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Tηλ:+30 2310 488880 Φαξ:+30 2310 459487     
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε. 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ 
ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης 
∆εκεµβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών 
λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, 
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε 
και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά 
µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων 
ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών 
δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν 
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε. κατά 
την 31η ∆εκεµβρίου 2015, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 

1. Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί 
µικρότερο από το µισό του µετοχικού κεφαλαίου της και συνεπώς συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

2. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, 
στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία 
Λ. Κηφισίας 268, 
153 32 Χαλάνδρι 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αθήνα, 31  Μαρτίου 2016 
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

∆έσποινα Μαρίνου 
ΑΜ ΣΟΕΛ 17681 
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Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 31  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των  
Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
ΤΗΣ  31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

     
(Ποσά σε Ευρώ ) Σηµειώσεις            2015 2014 
      ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
     
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό     
Ενσώµατα πάγια 4 31.874,00  43.183,68 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 201.329,07  131.214,49 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  10.096,85  10.096,85 

Σύνολο µη κυκλοφορούντος Ενεργητικού  243.299,92  184.495,02 
     
Κυκλοφορούν Ενεργητικό     
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6 679.160,17  590.387,24 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7 43.539,93  47.696,55 
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 8 595.268,42  656.727,32 

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού  1.317.968,52  1.294.811,11 
     
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1.561.268,44  1.479.306,13 
     

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
     
Ίδια κεφάλαια      
Μετοχικό κεφάλαιο 9 5.391.100,00  5.391.100,00 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο   1.278.900,00  1.278.900,00 
Έκτακτο αποθεµατικό   11.757,15  11.757,15 
Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο   (5.595.927,15)   (5.646.853,19) 

         Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  1.085.830,00  1.034.903,96 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις      
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου    
    από την υπηρεσία             10 193.912,00  183.582,00 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  193.912,00  183.582,00 
     
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προµηθευτές   82.106,57  85.032,82 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 12 199.419,87  175.787,35 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  281.526,44  260.820,17 

          Σύνολο Υποχρεώσεων  475.438,44  444.402,17 
     
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  1.561.268,44  1.479.306,13 
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ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ   
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2015 

      
       
       
(Ποσά σε Ευρώ) Σηµ.  2015  2014 
      
      
Πωλήσεις Υπηρεσιών 13  1.596.795,91  1.634.769,77 
Λοιπά έσοδα 16  -  36.087,03 
      
Λειτουργικά έξοδα      
Παροχές σε εργαζοµένους 15  1.168.862,94  1.190.941,50 
Αποσβέσεις 4,5  61.358,75  54.886,07 
Λοιπά έξοδα 14  260.304,82  305.441,04 
       Σύνολο λειτουργικών εξόδων    1.490.526,51  1.551.268,61 
      
Κέρδη προ  Χρηµ/κών        
εσόδων/(εξόδων)  και φόρων   106.269,40 

 

119.588,19 
 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   21,21 

 

98,35 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα     (4.036,66)    (4.041,68) 
   (4.015,45)  (3.943,33) 
      
Κέρδη προ φόρων    102.253,95  115.644,86 
      
Μείον Φόροι 11  (42.588,91)  (40.150,66) 
      
Κέρδη µετά από φόρους   59.665,04    75.494,20   
 
Αναλογιστικέs ( Ζηµιές) / Κέρδη 10  (8.739,00) 

 

(19.396,00) 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα 
µετά   από φόρους   50.926,04 

 

56.098,20 
      

 
 

Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 31  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 2015 
     
 (Ποσά σε Ευρώ)    
             
          

 
Υπόλοιπο 
Ζηµιών 
εις Νέο 

  
 
 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

 
   Μετοχικό 

Κεφάλαιο 
 Αποθεµατικό 

υπέρ το Άρτιο 
 Έκτακτο 

Αποθεµατικό 
   

        

             
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014  5.391.100,00  1.278.900,00  11.757,15  (5.702.951,39)  978.805,76  
             
 Κέρδη Χρήσης   -  -  -   75.494,20  75.494.20  
             
 Λοιπά στοιχεία συνολικού 

εισοδήµατος 
       (19.396,00)  (19.396,00)  

            

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  2014 
 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 

 5.391.100,00 
 

5.391.100,00 

 1.278.900,00 
 

1.278.900,00 

 11.757,15 
 

11.757,15 

 (5.646.853,19) 
 

(5.646.853,19) 

 1.034.903.96 
 

1.034.903,96 

 

             
 Κέρδη Χρήσης   -  -  -  59.665,04  59.665,04  
             
 Λοιπά στοιχεία συνολικού 

εισοδήµατος 
       (8.739,00)  (8.739,00)  

             
             
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  2015  5.391.100,00  1.278.900,00  11.757,15  (5.595.927,15)  1.085.830,00  
             
             
             
Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 31  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 2015 

 

  Σηµ. 2015   2014  
        

(Ποσά σε Ευρώ)     
 

  
       
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδη / (Ζηµιές)  χρήσης προ φόρου εισοδήµατος  102.253,95   115.644,86  
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:       
Αποσβέσεις  61.358,75   54.886,07  
Επιχορηγήσεις 16 -   (34.072,53)  
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου    
από την υπηρεσία             10 51.634,00   37.934,00 

 

Πρόβλεψη µη ληφθείσας άδειας 15 -   -  
Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες 6 -   -  
Πιστωτικοί τόκοι    (21,21)   (98,35)  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  4.036,66   4.041,68  
     219.262,15   178.335,73  
           
 (Αύξηση)/ Μείωση  απαιτήσεων  (74.147,93)   (70.131,03)  
 Μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  40.627,86      (164.940,43)  
Καταβολές αποζηµιώσεων προσωπικού   (50.043,00)   (29.243,00)  
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος  (72.978,88)   (22.666,60)  
  62.720,20   (108.645,33)  
 Πληρωθέντες τόκοι και συναφή έξοδα   (4.036,66)   (4.041,68)  
        
Σύνολο (εκροών)/ εισροών  από λειτουργικές        
δραστηριότητες  58.683,54   (112.687,01) 

 

        
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες      

 

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων    (120.163,65)   (101.610,04) 

 

Τόκοι εισπραχθέντες  21,21   98,35  
Ζηµιές από διαγραφή παγίων                                                                      -   5.513,06  
 
Σύνολο καθαρών  ταµειακών εκροών από επενδυτικές    
δραστηριότητες  (120.142,44)   (95.998,63) 

 

       
Καθαρή (µείωση) αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και  
Ισοδύναµα αυτών     (61.458,90)   (208.685,64) 

 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών έναρξης 
χρήσης 8 656.727,32   865.412,96 

 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 8 595.268,42   656.727,32  
 
 

Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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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: Ολυµπίας 26  – 141 22 Ηράκλειο Αττικής, ενώ η 
ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.cosmo-one.gr.  Ο Αριθµός Μ.Α.Ε. είναι : 
46222/01ΑΤ/Β/00/278. 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα του διεπιχειρησιακού Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Σκοπός 
της εταιρείας είναι να παρέχει υπηρεσίες και λύσεις που οδηγούν στην αύξηση της κερδοφορίας των 
επιχειρήσεων µέσω της µείωσης του άµεσου ή/και έµµεσου κόστους που σχετίζεται µε τις αγορές, τις 
προµήθειες, και τις εταιρικές τους µετακινήσεις. 
 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
την 23/02/2016 υπόκεινται στην τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.  

 
 
 

2.   ΒΑΣΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015 έχουν συνταχτεί 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε 
την αρχή του ιστορικού κόστους και παρουσιάζουν την χρηµατοοικονοµική θέση, την κατάσταση 
συνολικού εισοδήµατος και τις ταµειακές ροές της εταιρείας µε βάση την αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητας λαµβάνοντας υπόψη µακροοικονοµικούς και µικροοικονοµικούς παράγοντες και τον 
αντίκτυπο τους στις δραστηριότητες και στην χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρίας. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί µικρότερο 
του ήµισυ του Μετοχικού Κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 
47 του Κ.Ν. 2190/1920.  Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι η παρούσα οικονοµική θέση της 
Εταιρείας θα βελτιωθεί στις επόµενες χρήσεις µέσω περαιτέρω περιορισµού του κόστους και 
επίτευξης νέων συνεργασιών µε πελάτες. Πρέπει επίσης να αναφερθεί, ότι ο όµιλος ΟΤΕ, στηρίζει 
την εταιρεία, µε τις υπηρεσίες που παρέχονται στον όµιλο ΟΤΕ εντός και εκτός Ελλάδος. 
 
 
Εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης  
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.A, 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. Οι σηµαντικές 
εκτιµήσεις της διοίκησης αφορούν κυρίως την πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία. 
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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.Α. είναι οι ακόλουθες: 

 
3.1. 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. 

 
3.2. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις:  Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στο ιστορικό 

κόστος κτήσης, µειωµένες µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας 
τους.  

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

 
3.3. Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις των ενσώµατων ακινητοποιήσεων λογίζονται συστηµατικά µε τη 

µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων και άυλων περιουσιακών στοιχείων η οποία επανεξετάζεται σε 
περιοδική βάση και οι συντελεστές απόσβεσης είναι οι ακόλουθοι: 
 

 Συντελεστές 
Απόσβεσης 

Εκτιµώµενη 
Ωφέλιµη Ζωή 

   
Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων 8,33-20% 5-12 έτη 
Μηχανήµατα & λοιπός εξοπλισµός 12-15% 7-8 έτη 
Μεταφορικά µέσα     15%   7 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός. 15-24% 4-7 έτη 

 
3.4    Παροχές σε εργαζόµενους:  

  
(α) Προγράµµατα Καθορισµένων Εισφορών: Οι υποχρεώσεις για εισφορές, σε προγράµµατα 

καθορισµένων εισφορών, καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα, κατά το χρόνο 
πραγµατοποίησης τους. Η υποχρέωση εξαντλείται µε την καταβολή της συγκεκριµένης 
εισφοράς.    

 
(β) Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών στο  Προσωπικό:  Οι υποχρεώσεις που απορρέουν 

από προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς το προσωπικό υπολογίζονται στην 
προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί 
δουλευµένες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται µε 
βάση οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές. Το καθαρό κόστος της χρήσης 
περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που 
κατέστησαν δουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισµό της µελλοντικής 
υποχρέωσης, το κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες. Τα 
αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται απευθείας στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήµατος της εταιρείας. Οι εισφορές που σχετίζονται µε υπαλλήλους που αποχωρούν µε 
βάση προγράµµατα εθελουσίας εξόδου αναγνωρίζονται όταν οι υπάλληλοι αποδέχονται την 
προσφορά και τα ποσά µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. 
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3.5. Φόροι: Στους φόρους  περιλαµβάνεται ο τρέχων φόρος εισοδήµατος και οι αναβαλλόµενοι 
φόροι. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήµατος της 
χρήσης βάσει των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
       
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ  
φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και αναγνώρισης τους για 
σκοπούς σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και υπολογίζονται βάσει φορολογικών 
συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναµένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του 
ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. Οι  αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες  προσωρινές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες 
φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο 
εισόδηµα για να καλύψει τις  προσωρινές διαφορές. Η αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και  µειώνεται κατά την έκταση που 
δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο  εισόδηµα  που θα καλύψει την 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

       

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

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

 
 

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

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

3.9. Έσοδα: Τα έσοδα της Εταιρείας περιλαµβάνουν κυρίως τις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, την 
συνδροµή  πρόσβασης, τις   υλοποιήσεις  των  έργων, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τη 
συντήρηση λογισµικού. 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. 

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

• Υλοποιήσεις λογισµικού: Τα έσοδα από τις υλοποιήσεις λογισµικού αφορούν κυρίως 
υπηρεσίες συστηµάτων ηλεκτρονικών προµηθειών και αναγνωρίζονται στην περίοδο την 
οποία γίνεται χρήση των υπηρεσιών.  

• Ηλεκτρονικές Συναλλαγές: Τα έσοδα από ηλεκτρονικές συναλλαγές αφορούν προµήθειες 
και αναγνωρίζονται την περίοδο στην οποία πραγµατοποιούνται οι ηλεκτρονικές 
συναλλαγές βάση προσυµφωνηµένων ορίων µε τους πελάτες.  

• Συντήρηση Λογισµικού: Τα έσοδα από τη συντήρηση λογισµικού  αναγνωρίζονται στην 
περίοδο στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες.  

 
3.10. Μισθώσεις: Οι µισθώσεις της Εταιρείας  δε µεταφέρουν  στην Εταιρεία τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου, οπότε θεωρούνται λειτουργικές 
για  την Εταιρεία και τα ενοίκια καταχωρούνται ως έξοδα µε την πραγµατοποίηση τους. 

 
3.11. Σχετιζόµενα Μέρη: Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε σχετιζόµενα µέρη αναφέρονται   

ξεχωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις βάσει των ∆.Π.Χ.Α..  Αυτά τα σχετιζόµενα µέρη 
κυρίως αφορούν τους κύριους µετόχους και τα µέλη της διοίκησης της εταιρείας, καθώς και τις 
εταιρείες στον όµιλο ΟΤΕ.  

 
3.12. Λογαριασµοί Εισπρακτέοι - Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις: Οι λογαριασµοί 

εισπρακτέοι  αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στην 



ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

(Ποσά σε Ευρώ) 

 17  

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

 
3.13. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία: Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως λογισµικά 

προγράµµατα και αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης τους ή δηµιουργίας τους. Μεταγενέστερα 
αποτιµώνται στο ποσό αυτό µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευµένες ζηµίες 
αποµείωσης της αξίας τους. Η ωφέλιµη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι 
περιορισµένη. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων αποσβένεται στην περίοδο της 
εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους, µε την σταθερή µέθοδο. Ο συντελεστής απόσβεσης για τα 
άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι  20-24 % και η εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή είναι 4-5 έτη. 
Υπολειµµατικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Οι ωφέλιµες ζωές των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων αξιολογούνται σε ετήσια βάση, και οποιεσδήποτε τυχόν αναµορφώσεις 
εφαρµόζονται µελλοντικά.  

 
3.14. Προβλέψεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία  έχει µια παρούσα δέσµευση 

(νοµική ή τεκµαιρόµενη), ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανό ότι θα 
υπάρξει εκροή πόρων για  τον διακανονισµό της δέσµευσης και το ποσό  αυτής µπορεί  να  
εκτιµηθεί αξιόπιστα. Αν  η επίπτωση της  διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι  σηµαντική οι  
προβλέψεις  αναγνωρίζονται  σε  προεξοφληµένη  βάση, µε  την χρήση   ενός προ φόρου 
επιτοκίου που αντανακλά  τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς   για  την  διαχρονική  αξία   
του χρήµατος και  για τους  κινδύνους  που σχετίζονται  µε την  υποχρέωση.  Όταν  γίνεται  
προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασµα του 
χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισµού. 

 Οι προβλέψεις  επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και αν δεν είναι  πλέον   
πιθανό ότι θα  υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης, αντιλογίζονται.  Οι 
προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά  δηµιουργήθηκαν. ∆εν 
αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες. Οι  ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  

 
3.15. Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών 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 άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία 
ελέγχονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση ανεξάρτητα αν υπάρχει ένδειξη. Όταν η λογιστική αξία 
ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, η ζηµία αποµείωσης 
καταχωρείται στα αποτελέσµατα, για περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται στο κόστος, 
ενώ θεωρείται ως µείωση της καθαρής θέσης, για τα περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται 
στην αναπροσαρµοσµένη αξία.  Για την εκτίµηση, αν και κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε 
ένδειξη, ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο, λαµβάνονται υπόψη, κατ’ 
ελάχιστο εξωτερικές και εσωτερικές πηγές πληροφόρησης.  

 
Όταν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν τις εκτιµώµενες ανακτήσιµες αξίες, αναγνωρίζεται ζηµία 
αποµείωσης η οποία καταχωρείται απευθείας στα αποτελέσµατα. Η ανακτήσιµη  αξία 
προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία, µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας 
χρήσης. Καθαρή τιµή πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός 
περιουσιακού στοιχείου, στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής  στην οποία τα µέρη 
έχουν πλήρη γνώση και προχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου 
εξόδου διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Για την εκτίµηση της αξίας χρήσης, οι 
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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. 
 
H ζηµία αντιλογίζεται εάν υπάρχει αλλαγή στις εκτιµήσεις που χρησιµοποιήθηκαν για τον 
υπολογισµό της ανακτήσιµης αξίας. 

 
3.16 Επιχορηγήσεις: Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα 

ότι η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε τους όρους που τις διέπουν και ότι οι επιχορηγήσεις θα 
εισπραχθούν. Οι επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων θεωρούνται ως αναβαλλόµενα έσοδα τα 
οποία καταχωρούνται µε συστηµατική και ορθολογική βάση στα έσοδα κατά τη διάρκεια της 
ωφέλιµης ζωής των περιουσιακών στοιχείων που αφορούν. 

 
3.17 Νέα πρότυπα και διερµηνείες:  
 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, 
τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η 
εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, 
τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει 
επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το 
δεσµευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής 
εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37) είναι η 
ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωµή της εισφοράς. 
Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι 
ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα 
συνθηκών που ισχύουν σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους  

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και 
∆ΠΧΑ 7 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2018) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση 
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και 
συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το 
µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 
καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει 
ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία 
εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί 
να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 
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Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, 
κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να 
βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και 
διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική 
οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή της 
αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα µε 
τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το 
οποίο αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όµιλος 
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 15 στις οικονοµικές του 
καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2019 

Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του 
προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη 
πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το 
∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το 
οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις 
συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό 
στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του 
εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο 
εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο 
σύµβασης. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 16 στις 
οικονοµικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων 
µερών στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των 
εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για 
παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του 
µισθού.  

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι 
κατάλληλες για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης 
διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των 
οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

∆ΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της σηµαντικότητας 
και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή των οικονοµικών 
καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  

∆ΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη 
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 
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Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει 
από δάνεια που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους 
χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις µεταβολές των υποχρεώσεων που 
προέρχονται από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 
ορισµένα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου 
προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ.  

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο 
αντιµετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι 
συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της 
αναπροσαρµογής. 

∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία 
που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην 
µητρική εταιρεία της οικονοµικής οντότητας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα 
∆ΠΧΑ.  

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να 
προσδιορίσει εάν οι όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού 
περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και 
διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του 
∆ΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το 
∆ΛΠ 34.  

∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις 
υποχρεώσεις παροχών προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το 
νόµισµα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές 
προκύπτουν. 
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4. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 
 

Τα Ενσώµατα Πάγια αναλύονται ως εξής: 

 
Κτίρια & Εγκ/σεις  

κτιρίων 
Μηχανήµατα- 

Λοιπός Εξοπλισµός 
Μεταφ/κά 

Μέσα 
Έπιπλα και Λοιπός 

Εξοπλισµός  

 
 
Σύνολο 

31/12/2013      

Αξία κτήσης 46.736,26 41.421,63 5.245,39 1.152.082.38 1.245.485,66 
Σωρευµένες 
αποσβέσεις (40.664,05) (41.421,50) (4.599,85) (1.116.435,54) (1.203.120,94) 
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2013 6.072,21 0,13 645,54 35.646,84 42.364,72 

2014      

Προσθήκες 8.000,00 -  13.315,16 21.315,16 

∆ιαγραφές - Κόστος (7.318,13)   (18.247,00) (25.565,13) 
∆ιαγραφές-
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις 1.805,07   18.247,00 20.052,07 

Αποσβέσεις χρήσης  (1.170,14) (0,00) (298,50) (12.514,48) (13.983,12) 

31/12/2014      

Αξία κτήσης 47.418,13 41.421,63 5.245,39 1.147.150,54 1.241.235,69 
Σωρευµένες 
αποσβέσεις (40.029,09)   (41.421,57) (4.898,35) (1.111.703,00) (1.198.052,01) 
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2014 7.389,04 0,06 347,04 35.447,54 43.183,68 

2015      

Προσθήκες - - - 810,00 810,00 

Αποσβέσεις χρήσης  (666,66) (0,00) (298,50) (11.154,52)  (12.119,68) 

31/12/2015      

Αξία κτήσης 47.418,13 41.421,63 5.245,39 1.147.960,54 1.242.045,69 
Σωρευµένες 
αποσβέσεις (40.695,75) (41.421,57) (5.196,85) (1.122.857,52) (1.210.171,69) 
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2015 6.722,38 0,06 48,54 25.103,02 31.874,00 

 
∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ενσώµατων παγίων στοιχείων.  
 

5. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 
Ποσά σε Ευρώ Λογισµικό  
Κόστος   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 7.265.816,78  
Προσθήκες  80.294,88  
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 7.346.111,66  
 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 -7.173.994,38  
Αποσβέσεις Χρήσης  -40.902,79  
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2014 -7.214.897,17  
   
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2014  131.214,49  

 
Ποσά σε Ευρώ Λογισµικό  
Κόστος   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 7.346.111,66  
Προσθήκες  119.353,65  
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 7.465.465,31  
 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 -7.214.897,17  
Αποσβέσεις Χρήσης  -49.239.07  
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 -7.264.136.24  
   
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 201.329,07  
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∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των άυλων παγίων στοιχείων.Tο σύνολο των προσθηκών των 
άυλων παγίων της χρήσης ύψους € 119.353,65 αφορά κυρίως λογισµικά προγράµµατα – 
εφαρµογές, τα οποία έχουν αγορασθεί από άλλες εταιρείες. 

 
6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής: 

                2015               2014 
Απαιτήσεις από πελάτες  665.128,99 519.733,17 
Μείον: Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων  0,00 0,00 
Πελάτες Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου  665.128,99 519.733,17 
Λοιπές απαιτήσεις  - - 
Μη τιµολογηθέντα έσοδα  14.031.,18 70.654,07 
  679.160,17 590.387,24 

 
 
Τα µη τιµολογηθέντα έσοδα αφορούν, το ποσό των  6.238,41 € έσοδα από ηλεκτρονικές 
δηµοπρασίες, που δεν έχουν τιµολογηθεί  ακόµη και το ποσό των 7.792,77 €,επιδοτούµενο 
πρόγραµµα του ΕΣΠΑ  - ΜΙ∆ΑΣ.  
 

Η ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες εµφανίζεται στη σηµείωση 18. 
 
 

7. ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 
Τα Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

       
                2015               2014 
Απαίτηση από το ∆ηµόσιο   43.539,93 33.071,55 
Έξοδα εποµένων χρήσεων  - 14.625,00 
  43.539,93 47.696,55 

 
 

8. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΑΥΤΩΝ 
   

  Τα Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα  και Ισοδύναµα Αυτών αναλύονται ως εξής: 
 

                  2015                 2014 
Ταµείο  1.335,09 2.276,37 
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας  593.933,33 654.450,95 
  595.268,42 656.727,32 
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Η πιστωτική διαβάθµιση στα ταµειακά διαθέσιµα µε βάσει εξωτερικούς δείκτες αξιολόγησης (FITCH) έχει ως 
εξής: 
 

                  2015                 2014 
ΑΑ  534.956,76 512.286,33 
Β-  0,00 142.164,62 
RD  58.976,57 0,00 
WR  0,00 0,00 
  593.933,33 654.450,95 

 
 

9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Ποσά σε Ευρώ 
Αριθµός 
µετοχών 

Κοινές 
µετοχές 

Υπέρ το άρτιο Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2014 3.718.000 5.391.100 1.278.900 6.670.000 
31 ∆εκεµβρίου 2015 3.718.000 5.391.100 1.278.900 6.670.000 

 
Ο συνολικός αριθµός των εγκεκριµένων κοινών µετοχών είναι 3.718.000 µετοχές (2015: 3.718.000) 
µε ονοµαστική αξία € 1,45 για κάθε µετοχή. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν πλήρως εξοφληθεί. 

 
 
 

10. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
     

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

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

     
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 
  1/1/15-31/12/15   1/1/14-31/12/14  

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 15.293 13.845 
Κόστος Τόκων 4.461 5.691 
Κόστος  προυπηρεσίαs αναγνωριζόµενο στη χρήση - - 
Κόστοs   τερµατισµού   υπηρεσίαs 31.880          18.398          
- Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα  
(σηµείωση 15) 51.634 37.934 
   
Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης έχει ως εξής:   

  1/1/15-31/12/15   1/1/14-31/12/14  

Υποχρέωση Καθορισµένων παροχών  κατά την έναρξη του έτους 183.582 155.495 
Παροχές που πληρώθηκαν (50.043) (29.243) 
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα  51.634 37.934 
Αναλογιστική Ζηµιά/(Κέρδος) 8.739 19.396 
Υποχρέωση Καθορισµένων παροχών στο τέλος του έτους 193.912 183.582 
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως 
εξής: 
   

  1/1/15-31/12/15   1/1/14-31/12/14  
Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,05% 2,43% 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 0,0% 0,0% 
Πληθωρισµός 1,50% 1,75% 

 
 

Εάν είχε χρησιµοποιήθει επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% υψηλότερο κατά την 31/12/2015 (δηλ. 
2,55%) τότε το συνολικό DBO θα ήταν κατά την 31/12/2015 χαµηλότερο κατά 7,3%περίπου. Εάν 
είχε χρησιµοποιθεί υπόθεση αύξησης αποδοχών 0,5% για το πρώτο έτος αντί για 0,0% και 2,00% 
αντί για 1,50% για τα επόµενα έτη, το συνολικό DBO θα ήταν υψηλότερο κατά 7,3% περίπου 

 
 

11. ΦΟΡΟΙ 
 
Σύµφωνα µε το Νόµο 4334/2015 που δηµοσιεύτηκε τη 16 Ιουλίου 2015 και το Νόµο 4336/2015 
που δηµοσιεύτηκε τη 14 Αυγούστου 2015, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών 
προσώπων στην Ελλάδα αυξήθηκε από 26% σε 29% και η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 
αυξήθηκε από 80% σε 100% σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2015.  
 
Σύµφωνα µε το φορολογικό νόµο 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από το νόµο 4223/2013, τα 
µερίσµατα που διανείµονται σε εταιρείες εντός του ίδιου οµίλου, από τη 1 Ιανουαρίου του 2014 
και µετά, εξαιρούνται τόσο από το φόρο εισοδήµατος όσο και από τον παρακρατούµενο φόρο, µε 
την προϋπόθεση, µεταξύ άλλων, ότι η µητρική εταιρεία συµµετέχει στην εταιρεία που διανέµει το 
µέρισµα µε ποσοστό τουλάχιστον 10% για δύο συνεχόµενα έτη. 
 
Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις 
φορολογικές αρχές και τα διοικητικά δικαστήρια. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται 
σε ετήσια βάση. Σε σχέση µε τις οικονοµικές χρήσεις µέχρι και το 2010, τα κέρδη ή οι ζηµίες που 
δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές 
εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία 
εκδίδεται η τελική αξιολόγηση. Από την οικονοµική χρήση 2011 και µετά οι φορολογικές 
δηλώσεις υπόκεινται στη διαδικασία έκδοσης έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης (όπως 
περιγράφεται παρακάτω). Οι φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις 
φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το συµψηφισµό κερδών των πέντε 
επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση στην οποία πραγµατοποιήθηκαν.  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας, οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε 
χρόνο προκαταβολή φόρου εισοδήµατος υπολογιζόµενη επί του φόρου εισοδήµατος της 
τρέχουσας χρήσης. Κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόµενη χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό 
προκαταβολής επιστρέφεται στην εταιρεία µετά από φορολογικό έλεγχο.  
 
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης 
 

Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισµένης 
Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να 
λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 
και στο άρθρο 65α του Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που 
διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές 
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καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 
γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης», την οποία στη συνέχεια 
υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών.    

Η «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» για τις οικονοµικές χρήσεις 2011-2014 έχει εκδοθεί χωρίς 
ουσιαστικές προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου, όπως 
αυτά αντικατοπτρίζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο φορολογικός έλεγχος για τη 
χρήση 2015 ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε.. Κατά την ολοκλήρωση του 
φορολογικού ελέγχου, η ∆ιοίκηση δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές 
υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις.  

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010 και ως εκ τούτου, οι 
φορολογικές τις υποχρεώσεις για τη χρήση αυτή δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η διοίκηση δεν 
αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που έχουν 
απεικονιστεί στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 Επιπλέον δεν έχει σχηµατιστεί αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επί των εκπεστέων 
προσωρινών διαφορών και των φορολογικών ζηµιών, καθόσον δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει στο 
µέλλον επαρκές φορολογητέο εισόδηµα, για την κάλυψη αυτών των προσωρινών διαφορών.  

Η συµφωνία µεταξύ του ποσού φόρου εισοδήµατος και του ποσού που προκύπτει από την εφαρµογή 
του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος της Εταιρείας επί των αποτελεσµάτων προ 
φόρων, έχει ως ακολούθως: 

 2015  2014 
    
Κέρδη πρό φόρων   102.253,95  115.644,86 
Συντελεστής φόρου εισοδήµατος 29%  26% 
Αναλογούν φόρος 29.653,65  30.067,66 
∆απάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά 12.935,26  10.083,00 
Φόρος Εισοδήµατος 42.588,91  40.150,66 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 
               2015                2014 
    
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 86.855,45  51.621,27 
Yποχρεώσεις από φόρο εισοδήµατος 40.760,57  60.682,16 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί  47.691,49  49.276,84 
Πιστωτές διάφοροι 15.603,36  11.207,08 
Έσοδα  εποµένων χρήσεων 8.509,00  3.000,00 
 199.419,87  175.787,35 
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13. KΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο Κύκλος Εργασιών περιλαµβάνει κυρίως έσοδα υπηρεσιών ∆ιαδικτύου τα οποία αναλύονται στις 
εξής κατηγορίες : 

 
 

14. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 
 

  Τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα αναλύονται ως εξής: 
                     2015                  2014 
    
Αµοιβές και προµήθειες τρίτων 48.696,32  56.009,13 
Παροχές τρίτων 60.395,73  60.733,96 
Ενοίκια (εκτός µεταφορικών µέσων) 36.000,00  40.500,00 
Μισθώµατα αυτοκινήτων 16.739,05  13.414,08 
Ασφάλιστρα - Αποθήκευτρα 1.677,59  1.434,71 
Επισκευές και συντηρήσεις 52.957,65  62.268,30 
Φόροι-τέλη 2.817,19  1.279,59 
Έξοδα µεταφορών 6.463,26  11.615,40 
Έξοδα ταξιδιών 6.687,37  11.023,99 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 4.619,85  14.968,59 
∆ιάφορα έξοδα 14.703,91  20.912,59 
Λοιπά έξοδα 8.546,90  11.280,70 
 260.304,82  305.441,06 
    

∆εν υπάρχουν κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την  
ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ  
 

Μισθώµατα  
2015 

Πληρωτέα 
σε 1 έτος 

Από 1-5 έτη Πάνω από 5 
έτη 

Σύνολο Ηµεροµηνία 
λήξης σύµβασης 

Ενοίκιο Έδρας  37.296,00 149.184,00 186.480,00 372.960,00 31/12/2025 
Μισθωµένα 
Αυτοκίνητα 

 
18.095,76 

 
42.597,36 

 
0,00 

 
60.693,12 

  
24/05/2019 

 
Μισθώµατα  

2014 
Πληρωτέα 
σε 1 έτος 

Από 1-5 έτη Πάνω από 5 
έτη 

Σύνολο Ηµεροµηνία 
λήξης σύµβασης 

Ενοίκιο Έδρας  37.296,00 149.184,00 223.776,00 410.256,00 31/12/2025 
Μισθωµένα 
Αυτοκίνητα 

 
5.808,92 

 
10.505,43 

 
0,00 

 
16.314,35 

  
05/04/2015 

            2015             2014 
    
Επιχειρησιακή Πληροφόρηση  69.640,00  69.812,04 
Ηλεκτρονικές ∆ηµοπρασίες  434.480,97  388.748,90 
Ηλεκτρονικοί ∆ιαγωνισµοί 328.887,93  339.818,34 
Ηλεκτρονικά Τιµολόγια  0,00  34,999,92 
Ηλεκτρονικές Παραγγελίες  649.468,85  687.530,43 
Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία 75.878,16  74.797,68 
Ειδικά Έργα 37.000,00  26.942,46 
Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 1.440,00  12.120,00 

 1.596.795,91  1.634.769,77 
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15. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

 
16. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α  
 
Τα λοιπά έσοδα στις 31/12/2014 ύψους € 34.072,53, αφορούσαν έσοδο από κρατική επιχορήγηση η 
οποία υλοποιήθηκε  µέσα στο 2014. Ως εκ τούτου, δεν υφίστανται αντίστοιχα έσοδα στην χρήση του 
2015.  
 
 
 
17. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
Στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συµµετέχουν οι εταιρίες: COSMOTE (30,87%), ΟΤΕ (30,87%), 
Alpha Bank (15%), ∆ΙΗΝΕΚΗΣ Πληροφορική (13,18%) και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (10,08%). 
Η τελική µητρική της εταιρίας είναι η Deutsche Telecom, εγκατεστηµένη στη Γερµανία. 
 
 
 
 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας  µε τις συνδεµένες επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής 

 2015  2014 
 Πωλήσεις 

υπηρεσιών 
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ    

Έξοδα 
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ  

Πωλήσεις 
υπηρεσιών 
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ   

Έξοδα 
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ 

 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛ/ΝΙΕΣ  Α.Ε. 308.381,00     8.414,74  318.050,00     8.182,63 
OTE  A.E. 566.999,92  51.881,47  588.000,00  51.735,53 
TELEKOM ROMANIA MOBILE COM. SA 56.000,00  -  61.667,00  - 
OTEsat – MARITEL A.E. 3.500,00  -  -  - 
OTE Plus TEXN.& EΠΙΧ/ΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 3.250,00  -  3.000,00  - 
OTE  AKINHTA A.E. 20.000,00  36.000,00  20.000,00  36.000,00 
TELEKOM ROMANIA COMMUN. SA 
OTE  ACADEMY 

164.000,00 
1.440,00 

 - 
- 

 
      

186.333,00 
- 

 - 
- 

 1.123.570,92  96.296,21  1.177.050,00  95.918,16 
 
 
 

            2015             2014 
Μισθοί και ηµεροµίσθια 905.890,35  914.491,01 
Εργοδοτικές εισφορές 204.279,14  221.590,21 
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών (σηµείωση 10) 51.634,00  37.934,00 
Πρόβλεψη µη ληφθείσας άδειας -  - 
Λοιπές παροχές & έξοδα σε εργαζοµένους 7.059,45  16.926,28 
 1.168.862,94  1.190.941,50 
    

            2015             2014 
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 

24  24 
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Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας  µε τις συνδεµένες επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής: 
 2015  2014 
 Απαίτηση 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ   
Υποχρέωση 
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ   

Απαίτηση 
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ  

Υποχρέωση 
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ   

 OTE  A.E. 243.949,96  35.583,78  134.275,00  43.527,26 
 COSMOTE ΚINHTEΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ  Α.Ε. 126.928,24  329,47  71.094,00  941,27 
 OTE Plus TEXN.& EΠΙΧ/ΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. -  -  -  - 
 TELEKOM ROMANIA MOBILE COM. SA 28.000,00  -  53.667,00  - 
 ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. -  8.903,70  -  2.673,80 
 TELEKOM ROMANIA COMMUN. SA 
 OTE  ACADEMY       
                                                 

41.000,00  
1.771,20  

 - 
- 

 80.833,00    - 
- 

 441.649,40  44.816,95  339.869,00  47.142,33 
 
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) TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 
Η Εταιρεία τιµολογεί την TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA  
για υπηρεσίες που αφορούν συστήµατα ηλεκτρονικών προµηθειών.  

 
(δ) OTE ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 

Η Εταιρεία τιµολογεί την ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. για υπηρεσίες που αφορούν συστήµατα 
ηλεκτρονικών προµηθειών. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται µέσω διαδικτύου και αφορούν 
την αποστολή παραγγελιών για κινητά πάγια προς τους αντίστοιχους προµηθευτές και την 
κατασκευή ηλεκτρονικού µητρώου ακινήτων. 
H OTE ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. τιµολογεί την εταιρεία για την εκµίσθωση του ακινήτου της 
έδρας.   

 
(ε)  ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΟΤΕsat- 

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

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

ζ) TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS  SA 
Η Εταιρεία  τιµολογεί την TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA. , για 
υπηρεσίες που αφορούν            ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς και υλοποίηση έργων. 
 

η) Αµοιβές ανώτατης διοίκησης  
Οι αµοιβές του Γενικού ∆ιευθυντή καθώς και των ανωτάτων στελεχών της Εταιρείας οι 
οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης  που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2015, 
ανήλθαν  σε  ΕΥΡΩ  491.414,19, ενώ  για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, 
ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 518.433,29. 

 
18. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
(α) Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις  
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015, δεν εκκρεµεί καµία αγωγή εναντίον της εταιρείας. 

 
(β) Εγγυήσεις 
Η εταιρεία έχει παράσχει εγγυήσεις σε τρίτους, στα πλαίσια της συνήθης δραστηριότητας της, 
συνολικού ύψους € 148.098,32 (2014: € 157.031,17) σχετικά µε εξασφάλιση υποχρεώσεων και καλής 
εκτέλεσης. 

 
 

19. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

Μακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα - Έλεγχοι κεφαλαίων 
 
Το µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραµένει ευµετάβλητο. Σε 
συνέχεια των ελέγχων κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, οι εγχώριες 
συναλλαγές και οι συναλλαγές µε τους ξένους προµηθευτές και πιστωτές επηρεάστηκαν  ως 
αποτέλεσµα των ορίων για όλες τις αναλήψεις από ΑΤΜ και των περιορισµών στις πληρωµές στο 
εξωτερικό. Η Εταιρεία είχε αρχικά επηρεαστεί, καθώς αντιµετώπισε καθυστερήσεις στις πληρωµές 
των πελατών.  
 
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα συνεχίζονται χωρίς διακοπή, ωστόσο η συνεχιζόµενη 
αστάθεια και µεταβλητότητα του µακροοικονοµικού και χρηµατοπιστωτικού περιβάλλοντος στην 
Ελλάδα θα µπορούσε να έχει αντίκτυπο στις εργασίες της Εταιρείας, στα αποτελέσµατα των 
εργασιών, την οικονοµική κατάσταση και τις προοπτικές. Με την υπόθεση ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων 
θα αρθούν εντός του δευτέρου εξαµήνου του 2016 και ότι οι συµφωνηµένοι όροι και προϋποθέσεις 
του τρίτου προγράµµατος διάσωσης θα εφαρµοστούν, δεν αναµένεται σηµαντική αρνητική επίπτωση 
στις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα µεσοµακροπρόθεσµα. Σε αυτό το αβέβαιο 
οικονοµικό περιβάλλον, η διοίκηση εκτιµά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές µελλοντικές 
επιπτώσεις της, προκειµένου να διασφαλίσει ότι αναλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και 
πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις εγχώριες δραστηριότητες της 
Εταιρείας. 
 
Η διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει µε ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική 
οικονοµία, ωστόσο µε βάση την αξιολόγησή της, η διοίκηση έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι δεν 
απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις αποµείωσης των χρηµατοοικονοµικών και µη 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015. 
 



ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

(Ποσά σε Ευρώ) 

 30  

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

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

  Πιστωτικός Κίνδυνος   
  

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος συναλλασσόµενος να προκαλέσει στην 
Εταιρεία οικονοµική ζηµιά εξαιτίας της αθέτησης των συµβατικών του υποχρεώσεων. Η Εταιρεία 
εφαρµόζει συγκεκριµένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον έλεγχο πιστοληπτικής 
ικανότητας των πελατών και αφετέρου την προσπάθεια αποτελεσµατικής διαχείρισης των 
απαιτήσεων πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσµες αλλά και όταν αυτές καταστούν εκπρόθεσµες ή 
επισφαλείς. Για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, οι πελάτες οµαδοποιούνται ανάλογα µε την 
κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους 
και τα τυχόν προηγούµενα προβλήµατα εισπραξιµότητας που έχουν επιδείξει. Οι απαιτήσεις που 
θεωρούνται επισφαλείς, επανεκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και για τη ζηµία που 
εκτιµάται ότι θα προκύψει από αυτές, σχηµατίζεται σχετική πρόβλεψη αποµείωσης. Ωστόσο το 65% 
των απαιτήσεων προέρχεται από τον Όµιλο ΟΤΕ και το 36% από τον ίδιο τον ΟΤΕ µε αποτέλεσµα ο 
πιστωτικός κίνδυνος των απαιτήσεων να είναι περιορισµένος. Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό 
κίνδυνο για τις απαιτήσεις της εταιρείας είναι η λογιστική αξία αυτών όπως εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015. 
Τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα της Εταιρείας θεωρούνται ως στοιχεία µε υψηλό 
πιστωτικό κίνδυνο, καθώς οι τρέχουσες µακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα ασκούν 
σηµαντική πίεση στις εγχώριες τράπεζες. Το µεγαλύτερο µέρος των ταµειακών διαθεσίµων είναι 
επενδυµένα σε αντισυµβαλλόµενους µε υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση και για µικρό χρονικό 
διάστηµα. 
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται ότι µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη ρευστότητα της 
Εταιρείας. Η Εταιρεία µέσω των πολιτικών και διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω, εκτιµά 
τον πιστωτικό κίνδυνο και εκτιµά ότι δεν απαιτούνται προβλέψεις αποµείωσης. 

 
Η ανάλυση των απαιτήσεων της εταιρείας από πελάτες και µη τιµολογηµένα έσοδα πελατών (Σηµ. 6)  
έχει ως εξής:  
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Πελάτες Έως 30 
ηµέρες 

Από 
30-60 
ηµέρες 

Από 
61-90 
ηµέρες 

Από 
91-180 
ηµέρες 

Από 
181-360 
ηµέρες 

Πάνω 
από 360 
ηµέρες 

31.12.2015   176.940,26 8.498,97 14.650,30 23.836,43 13.584,81 - 
31.12.2014    113.544,05 2.750,97 60.897,25 55.147,88       24,02   - 
 

Η ανάλυση των απαιτήσεων της εταιρείας από συνδεδεµένα µέρη έχει ως εξής:  
 
Συνδεδεµένα 
Μέρη 

Έως 30 
ηµέρες 

Από 
30-60 
ηµέρες 

Από 
61-90 
ηµέρες 

Από 
91-180 
ηµέρες 

Από 
181-360 
ηµέρες 

Πάνω από 
360 
ηµέρες 

31.12.2015 305.674,42 70.682,49 65.292,49 - - - 
31.12.2014 316.869,00 - - 23.000,00 - - 
 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων που εµφανίζονται στον πίνακα απεικονίζονται βάσει της ηµεροµηνίας 
έκδοσης των τιµολογίων. Υπόλοιπα µέχρι 120 ηµερών δεν θεωρούνται ληξιπρόθεσµα και για υπόλοιπα 
άνω των ηµερών αυτών γίνεται αξιολόγηση ανά πελάτη.   
 
Οι λογιστικές αξίες των απαιτήσεων, διαθεσίµων και υποχρεώσεων της Εταιρείας όπως εµφανίζονται 
στις Οικονοµικές της Καταστάσεις δεν διαφέρουν σηµαντικά από τις εύλογες αξίες τους. 
 
∆ιαχείριση κεφαλαίου 
Το κεφάλαιο της Εταιρείας περιλαµβάνει την αξία των κοινών µετοχών και τα αποθεµατικά µείον το 
Υπόλοιπο Ζηµιών εις Νέο. 
 
Ο πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας αναφορικά µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να βελτιώσει τους 
κεφαλαιακούς δείκτες ώστε να χρηµατοδοτηθούν οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες και να 
µεγιστοποιηθεί η αξία της επένδυσης των µετόχων. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί µικρότερο 
του ήµισυ του Μετοχικού Κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 
47 του Κ.Ν. 2190/1920.  Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι η παρούσα οικονοµική θέση της 
Εταιρείας θα βελτιωθεί στις επόµενες χρήσεις µέσω περαιτέρω περιορισµού του κόστους και 
επίτευξης νέων συνεργασιών µε πελάτες. Πρέπει επίσης να αναφερθεί, ότι ο όµιλος ΟΤΕ, στηρίζει 
την εταιρεία, µε τις υπηρεσίες που παρέχονται στον όµιλο ΟΤΕ εντός και εκτός Ελλάδος. 

 
20. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 
        Μεταγενέστερα της 31 ∆εκεµβρίου 2015, δεν υφίστανται γεγονότα που να επηρεάζουν τις 

Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 έως 31, συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο στις  23/02/2016 και υπογράφονται για λογαριασµό αυτού από τους : 
 
 
O Πρόεδρος του ∆.Σ.    Ο  Αντιπρόεδροs του ∆.Σ.       Ο Γενικός ∆ιευθυντής         Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής      

 
 
 
Γεώργιος  Μαυράκης    Γεώργιος Χριστοδουλόπουλος      Αθανάσιος Πετµεζάς               Νικόλαος Φραγκιάς 
Α.∆.Τ. T 004893                 Α.∆.Τ. ΑΕ 032967                        Α.∆.Τ. Χ  053733                        Α.∆.Τ AM 525935 
                       Αρ.Αδ..Α’τάξης 13675 


