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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

KOΣMO-OYAN EΛΛAΣ MAΡKET ΣΑΪT A.E. 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

 
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 2011, σύµφωνα µε το άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις συνετάχθησαν βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς. 
 
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 2011 
Το  2011 ήταν µία χρονιά που επηρέασε αρνητικά την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα µε κύριο 
χαρακτηριστικό την συνεχώς επιδεινούµενη οικονοµική κατάσταση της χώρας που συνέβαλε σε 
πολιτικές εξελίξεις. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα ειχε µία προσωρινή αναλαµπή µε 
την τοποθέτηση σε πολιτική θέση του προέδρου του ΣΕΠΕκ. Π. Τζωρτζάκη µε τον οποίο η 
cosmoONE µαζί µε τους άλλους δύο παρόχους ξεκίνησε διαβουλεύσεις µε στόχο την άµεση 
υλοποίηση των ηλεκτρονικών προµηθειών στο ∆ηµόσιο.   Η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρώθηκε 
εντός του 2011, αφήνοντας µία υπόσχεση για ευρεία εφαρµογή εντός του 2012, κάτι που η εταιρία 
έχει µελετήσει και σωστά προετοιµάσει διότι µπορεί να αποτελέσει σηµαντική πηγή εσόδων. Οι  
επιτυχηµένες προσπάθειες ανάληψης εργων εντός του 2011 σε ότι αφορά δηµόσιο τοµέα ήταν οι 
δηµοπρασίες για ΕΡΓΟΣΕ, Νοσοκοµείο Γεννηµατάς, ∆ήµος Πειραιά και 251 ΓΝΑ και η ανάληψη 
έργου µελέτης προµηθειών για το Υπουργείο Υποδοµών Επικοινωνιών και ∆ικτύων,  Ο Ιδιωτικός 
τοµέας στην διάρκεια του 2011 κινήθηκε πτωτικά σε ότι αφορά συχνότητα και όγκους 
προµηθειών, κάτι που επηρέασε αρνητικά και τις πωλήσεις της εταιρίας.   
Σε ότι αφορά τους µετόχους, οι ΟΤΕ COSMOTE και ROMTELECOM κινήθηκαν περίπου στα 
ίδια πλαίσια µε το 2010, η ALPHA BANK έκανε αρνητικό ρεκόρ από το 2001 τόσο σε έσοδα, 
όσο και σε συναλλαγές, ενώ ενεργοποιήθηκε δυναµικά η ΕΤΕ ξεκινώντας από τον Σεπτέµβριο 
του 2011 µε τις υπηρεσίες δηµοπρασιών και διαγωνισµών.  
Πρέπει να σηµειωθεί η απώλεια της ευκαιρίας για συνεργασία µε την DETECON, την εταιρία 
παροχής υπηρεσιών της DT, στο θέµα της υλοποίησης και υποστήριξης λειτουργίας για όλες τις 
εταιρίες του Οµίλου ΟΤΕ, του προγράµµατος ηλεκτρονικών προµηθειών EMPTORIS. H εταιρία, 
µετά από κύκλους συναντήσεων εγκρίθηκε ως συνεργάτης της DT, αλλά το πρόγραµµα 
υλοποίησης ανεστάλη, λόγω αλλαγής προτεραιοτήτων της DT.   
 
Τα σηµαντικότερα γεγονότα του 2011 ήταν τα ακόλουθα: 
 
• Η εταιρία πήρε µέρος στο Πρόγραµµα Συνεργασία 2011 καταθέτοντας µία πρόταση για τις 

ηλεκτρονικές προµήθειες στο επίπεδο της ∆ιοικητικής Περιφέρειας Πελοποννήσου σαν 
Κύριος Ανάδοχος προϋπολογισµού περίπου 400 Κ€, και µετέχοντας σε άλλη µία ως 
υπεργολάβος για την υλοποίηση µοντέλου προµηθειών ΑΕΙ, προϋπολογισµού 350 Κ€.  

• Προστέθηκαν και νέοι πελάτες δηµοπρασιών, όπως η AEGEAN, η Τράπεζα Κύπρου, η 
Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης, η Μπάρµπα Στάθης, η VIVARTIA, και η QUEST 

• Έγινε η πρώτη ηλεκτρονική πλειοδοτική δηµοπρασία τύπου YANKEE για την προώθηση 
νέων προϊόντων στο δίκτυο συνεργατών της Hewlett Packard  

• Η εταιρία συµµετείχε σαν οµιλητής στο 2ο Συνέδριο e-Health, στο ετήσιο συνέδριο e-business 
innovation forum που συνδιοργάνωσαν η ΕΕ∆Ε και το Ο.Π.Α, µετείχε σαν χορηγός στο 
συνέδριο Surviving the Storm, και σαν προσκεκληµένος οµιλητής στα σεµινάρια των 
εταιριών Q-training και ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ σχετικά µε Ηλεκτρονικές προµήθειες .  

• Αναπτύχθηκε από το προσωπικό του ΙΤ της εταιρίας η εφαρµογή πρωτοκόλλου που θα 
συµπληρώσει την γκάµα των υπηρεσιών της cosmoONE. 

• Συνεχίστηκε η προβολή της εταιρίας µε επιλεγµένες και στοχευµένες ενέργειες, όπως η 
συµµετοχή της στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Προµηθειών, η συµµετοχή 
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της στο ετήσιο eBusiness Forum της ΕΕ∆Ε µε οµιλία για συστήµατα BI στις προµήθειες, και 
τα σεµινάρια ηλεκτρονικών προµηθειών σε τµήµατα µεταπτυχιακών φοιτητών σε ΑΕΙ, όπως 
το Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Πειραιά, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
και ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.   

• Τέλος, η εταιρία έλαβε την υψηλότερη διάκριση στον κλάδο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς 
Επιχειρήσεις, συµµετέχοντας µε την υπηρεσία των Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών στον 
διαγωνισµό των e-Volution Awards 2012.   

 
Παράλληλα, στο εσωτερικό της εταιρίας, εκτελέστηκαν µε επιτυχία ένα πλήθος έργων µε 
σηµαντικότερα τα ακόλουθα: 
 
• ∆ιεκπεραιώθηκε η προγραµµατισµένος έλεγχος σχετικά µε την «Κατάρτιση και 

Παρακολούθηση του επιχειρησιακού σχεδίου» , έγινε συνάντηση µε την αρµόδια Γεν ∆/νση 
ΟΤΕ και συµφωνήθηκαν οι ενέργειες οι οποίες τέθηκαν και σε εφαρµογή 

• Επετεύχθη µετά από διαρκείς διαπραγµατεύσεις µείωση κατά 48%, του ενοικίου µε 
ταυτόχρονη µετακόµιση σε άλλον όροφο εντός του ιδίου κτηρίου.  

• Έγινε ανανέωση Πιστοποιητικού Ποιότητας ISO 9001:2008 για 6η  συνεχή χρονιά.  
 
Η εταιρία προσπάθησε στα µέτρα του δυνατού να µειώσει περαιτέρω τα έξοδα της και να εγκριθεί 
από το ∆Σ η εφαρµογή προγράµµατος µειώσεων αποδοχών από το 2012 σε όλα τα µέλη του 
προσωπικού της, αναλογικά µε τους µισθούς τους.   
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 
Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας για τη χρήση 2011 µε βάση τα ∆.Π.Χ.Α. έχουν διαµορφωθεί 
ως εξής : 
• Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα Ευρώ 1.676.280,76 έναντι Ευρώ 1.572.974,10 της χρήσης 
2010. 
• Οι ζηµιές προ φόρων διαµορφώθηκαν στα Ευρώ 42.081,60 και οι αντίστοιχες του 2010 στα 
Ευρώ 259.853,38 
 
Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεται η εξέλιξη των σηµαντικότερων αριθµοδεικτών: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Γενική ρευστότητα (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) 2,84 3 

Ίδια Κεφάλαια/Ενεργητικό 0,6 0,6 

(Ζηµίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων & συνολικών αποσβέσεων  

 
67.105 € 

 
-142.649€ 

 
 
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
Kατά την διάρκεια της χρήσης του 2011, οι συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας, ανήλθαν σε 
ΕΥΡΩ 28.293 και αφορούσαν κατά κύριο λόγο, την αγορά παγίου εξοπλισµού  
Οι καθαρές ταµειακές εκροές της Εταιρείας για τη χρήση του 2011,  ανέρχονται  σε  ΕΥΡΩ   
51.114. 

 

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. 
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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 70 % των απαιτήσεων προέρχεται από 
τον Όµιλο ΟΤΕ και το 29% 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 πολύ περιορισµένο πιστωτικό κίνδυνο. Οι απαιτήσεις της 
Εταιρείας δεν θεωρείται ότι µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη ρευστότητα της Εταιρείας. Η 
Εταιρεία µέσω των πολιτικών και διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω, εκτιµά τον 
πιστωτικό κίνδυνο και εκτιµά ότι δεν  απαιτούνται προβλέψεις αποµείωσης. 
 
  ∆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 2011 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 επέκταση των υπηρεσιών που 
παρέχονται στον όµιλο ΟΤΕ εντός και εκτός Ελλάδος. 
 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δεν προτείνει διανοµή µερίσµατος για την χρήση του 
2011, λόγω συσσωρευµένων ζηµιών παρελθουσών χρήσεων. 
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 
 
Για το έτος 2012, τα σχέδια της Εταιρείας περιλαµβάνουν : 
 
� Συνεργασίες µε εταιρίες τεχνολογίας και συµβουλευτικών υπηρεσιών µε σκοπό την καλύτερη 

διείσδυση στην αγορά του Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου Τοµέα. 
� ∆ιείσδυση στον ∆ηµόσιο Τοµέα εφαρµόζοντας άκρως επιθετική πολιτική τιµών. 
� Συνεργασία µε τις εταιρίες του Οµίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό µε την προσφορά 

ενός πακέτου που θα περιλαµβάνει µπουκέτο υπηρεσιών 
� ∆ιερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας στην διασύνδεση συστηµάτων SAP & cosmoONE.  
� Ενεργή συµµετοχή σε προγράµµατα που αφορούν την ηλεκτρονική τιµολόγηση καθώς και 

παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά µε στόχο την καλύτερη τοποθέτηση της εταιρίας 
ως παρόχου.  

� Προβολή της εταιρίας µε στοχευµένες ενέργειες, ώστε να διατηρήσει την ηγετική της φήµη 
στο τοµέα των Ηλεκτρονικών Προµηθειών.  

� Περιορισµό του κόστους, όπου αυτό είναι αναγκαίο και δυνατό. 
� Προβολή της εταιρίας µε στοχευµένες ενέργειες, ώστε να διατηρήσει την ηγετική της φήµη 

στο τοµέα των Ηλεκτρονικών Προµηθειών.  
 
Η Εταιρεία θα συνεχίζει και το 2012 να προσφέρει κατ αρχήν στον Όµιλο και στους Μετόχους 
αλλά και στην ευρύτερη αγορά αξία µέσω των υπηρεσιών της και θα επιδιώξει να κλείσει το 
οικονοµικό έτος κερδοφόρα ώστε να µπορέσει να επενδύσει για το µέλλον. 
 
 
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 2011. Οι 
συνδεδεµένες εταιρείες αφορούν εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ: 
 

 2011  2010 
 Πωλήσεις 

υπηρεσιών 
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ    

Έξοδα 
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ  

Πωλήσεις 
υπηρεσιών 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ   
Έξοδα 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ 
 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛ/ΝΙΕΣ  Α.Ε. 408.800,00    96.235,42  358.210,00  122.616,58 
OTE  A.E. 564.787,01    41.770,29  535.010,00    38.101,28 
COSMOTE ROMANIAN MOB. TEL. SA 24.600,00  -  -  - 
OTEsat – MARITEL A.E. 2.500,00    2.500,00   
OTE Plus TEXN.& EΠΙΧ/ΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 3.000,00    3.000,00   
OTE  AKINHTA A.E. 30.000,00    30.000,00   
ROM TELECOM  429.100,00    453.950,00   

 1.462.787,01  138.005,71    1.382.670,00  160.717,86 
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Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας  µε τις συνδεµένες επιχειρήσεις αναλύονται ως 
εξής: 

 2011  2010 
 Απαίτηση 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ   
Υποχρέωση 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ   
Απαίτηση 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ  
Υποχρέωση 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ   
 OTE  A.E. 206.916,36  32.060,54  150.439,20  36.279,70 
 COSMOTE ΚINHTEΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ  Α.Ε. 57.859,20          1.159,00   8.560,80          1.108,00  
 OTE Plus TEXN.& EΠΙΧ/ΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 3.690,00       
 COSMOTE ROMANIAN MOB. TEL SA 24.000,00  -  -  - 
ROM TELECOM 199.000,00  126.500,00  239.000,00  121.700,00 
 491.465,56  159.719,54  398.000,00  159.087,70 

 
 
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 2011, ανήλθαν  σε  
ΕΥΡΩ  541.312,94, ενώ  για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 
548.550,14 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31 ∆εκεµβρίου 2011 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, 21/2/2012 
 
 

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

Kevin Copp Ιωάννης  Βλάχος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ
Tηλ:+30 210 6874400, Φαξ:+30

Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους (Εταίρους) της Εταιρείας 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
ΣΑΪΤ Α.Ε, που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ρο
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και 
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

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

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε 
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές κ
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες π
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 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 δι
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 οικον

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268
:+30 210 6874444, www.pwc.gr

Θεσσαλονίκη, Tηλ:+30 2310 488880 Φαξ:+30 2310 459487     

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους (Εταίρους) της Εταιρείας ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΚΟΣΜΟ
, που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31

καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ρο
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και 
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

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

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε 
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές κ
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 

ην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες π
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 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 δι
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων 
που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι 

ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε.

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ 
, που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2011, 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 

ρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση 

ται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε 
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 

ην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, 
με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό 
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων 
που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας 
Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

1. Κατά την 31  Δεκεμβρίου 2011, το σύνολο των 
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 τ
του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α

και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

Κατά την 31  Δεκεμβρίου 2011, 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.

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

ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

Ο 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε κατά την 31η

και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που 
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί 
μικρότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου της και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης 
του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

Αθήνα, 16  Μαρτίου 2012

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

  Μάριος Ψάλτης
ΑΜ ΣΟΕΛ 38081
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ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
ΤΗΣ  31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

     
(Ποσά σε Ευρώ ) Σηµειώσεις            2011 2010 
      

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Αναµορφωµένα 

 
     
Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό     
Ενσώµατα πάγια 4 65.458,21  96.058,57 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 98.477,33  149.746,14 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  15.937,51  9.506,32 

Σύνολο µακροπρόθεσµου Ενεργητικού  179.873,05  255.311,03 
     
Κυκλοφορούν Ενεργητικό     
Πελάτες 6 704.416,68  536.487,75 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7 16.241,27  14.887,90 
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 8 483.303,34  534.416,98 

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού  1.203.961,29  1.085.792,63 
     
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1.383.834,34  1.341.103,66 
     

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  (5.855.422,11)  (5.846.562,51) 
         Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  826.335,04  835.194,64 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις      
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου    
    από την υπηρεσία             10 133.440,00  143.774,00 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  0,00  1.006,09 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  133.440,00  144.780,09 
     
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προµηθευτές   75.655,40  141.671,94 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 12 348.403,90  219.456,99 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  424.059,30  361.128,93 

          Σύνολο Υποχρεώσεων  557.499,30  505.909,02 
     
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  1.383.834,34  1.341.103,66 
     
 
Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες  15 έως 35  αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος αυτών των  Οικονοµικών Καταστάσεων. 



 12  

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ   
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2011 

      
       
       
(Ποσά σε Ευρώ) Σηµ.  2011  2010 

    
 Αναµορφωµένα 

 
      
Πωλήσεις Υπηρεσιών 13  1.676.280,76  1.572.974,10 
Λοιπά έσοδα   78.388,47  14.960,12 
      
Λειτουργικά έξοδα      
Παροχές σε εργαζοµένους 15  1.329.470,92  1.310.409,04 
Αποσβέσεις 4,5  110.161,97  122.206,74 
Λοιπά έξοδα 14  358.093,39  420.204,24 

       Σύνολο λειτουργικών εξόδων    1.797.726,28  1.852.820,02 
      
Κέρδη / (Ζηµίες) προ  Χρηµ/κών        
εσόδων/(εξόδων)  και φόρων   (43.057,05) 

 

(264.885,80) 
 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   2.567,58 

 

6.288,20 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα     (1.592,13)    (1.255,78) 
   975,45  5.032,42 
      
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων    (42.081,60)  (259.853,38) 
      

Μείον Φόροι 11  -  (32.660,15) 
      
Κέρδη / (Ζηµίες)  µετά από φόρους   (42.081,60)    (292.513,53)  
Αναλογιστικέs ( Ζηµιέs) Κέρδη   33.222,00  (52.619,44) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά   
από φόρους   (8.859,60) 

 

(345.132,97) 

      

 
 

Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 35  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 2011 

     
 (Ποσά σε Ευρώ)    
             
          

 
Υπόλοιπο 
Ζηµιών 
εις Νέο 

  
 
 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

 
   Μετοχικό 

Κεφάλαιο 
 Αποθεµατικό 

υπέρ το Άρτιο 
 Έκτακτο 

Αποθεµατικό 
   

        

             
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010  5.391.100,00  1.278.900,00  11.757,15  (5.301.695,82)  1.380.061,33  
             
Eπίδραση ΙΑS 8 λόγω λάθους        (199.733,72)  (199.733,72)  
            
Αναµορφωµένο υπόλοιπο 1 
Ιανουαρίου 2010 

       (5.501.429,54)  1.180.327,61  

             
 Ζηµιές Χρήσης όπως 

αναµορφώθηκαν (σηµ. 21) 
 -  -  -  (292.513,53)  (292.513,53)  

             
 Λοιπά στοιχεία συνολικού 

εισοδήµατος 
       (52.619,44)  (52.619,44)  

            

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  2010 
               (αναµορφωµένο) 

 5.391.100,00  1.278.900,00  11.757,15  (5.846.562,51)  835.194,64  

             
 Ζηµιές Χρήσης   -  -  -   (42.081,60)  (42.081,60)  
             
 Λοιπά στοιχεία συνολικού 

εισοδήµατος 
       33.222,00  33.222,00  

             
             
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  2011 
    

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

             
             
             
Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 35  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 2011 

 

  Σηµ. 2011   2010  
        

(Ποσά σε Ευρώ)     
Αναµορφωµένα 

  
       
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       
 Kέρδη / (Ζηµιές)  χρήσης προ φόρου εισοδήµατος  (42.081,60)       (259.853,38)  
 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:       
Αποσβέσεις  110.161,97   122.206,74  
Επιχορηγήσεις               (5.409,73)   (5.409,73)  
 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου    
 από την υπηρεσία              22.888,00   16.696,17 

 

Πρόβλεψη µη ληφθείσας άδειας 15 16.637,00     

 Πιστωτικοί τόκοι    (2.567,58)   (6.288,20)  

 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  1.592,13   1.255,78  
     101.220,19   (131.392,62)  
           
 (Αύξηση)/ Μείωση  απαιτήσεων  (169.282,30)   (54.461,70)  
 (Αύξηση)/Μείωση  µακροπρόθεσµων απαιτήσεων   (6.431,19)     
  Μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  50.697,01      111.592,98  
  (23.796,29)   (74.261,34)  
 Πληρωθέντες τόκοι και συναφή έξοδα   (1.592,13)   (1.255,78)  
 Καταβεβληµένοι Φόροι  -   (32.660,15)  
       
Σύνολο (εκροών)/ εισροών  από λειτουργικές        
δραστηριότητες (α)  (25.388,42)   (108.177,27) 

 

        
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες      

 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων    (28.292,80)   (48.395,48) 

 

Τόκοι εισπραχθέντες  2.567,58   6.288,20  
Σύνολο καθαρών  ταµειακών εκροών από επενδυτικές    
δραστηριότητες (β)  (25.725,22)   (42.107,28) 

 

       
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και  
Ισοδύναµα αυτών  (α) + (β)   (51.113,64)   (150.284,55) 

 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών έναρξης 
χρήσης 8 534.416,98   684.701,53 

 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 8 483.303,34   534.416,98  
 
 

Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων. 



ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

(Ποσά σε Ευρώ) 
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1.   ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Η εταιρεία ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής 
αναφερόµενη ως η «Εταιρεία» ή «ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ»), ιδρύθηκε το 
2000  βάσει του Κ.Ν.2190/1920, µετά τις τροποποιήσεις του από τον Ν.2339/1995,    µε τη 
µορφή της ανώνυµης εταιρείας. Η έδρα της Εταιρείας είναι: Μαρίνου Αντύπα 90 – 141 21 
Ηράκλειο Αττικής, ενώ η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.cosmo-one.gr.  Ο Αριθµός 
Μ.Α.Ε. είναι : 46222/01ΑΤ/Β/00/278. 
 
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   21/2/2012 υπόκεινται στην τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων.  

 
2.   ΒΑΣΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις  της περιόδου µε λήξη 31 ∆εκεµβρίου 2011 έχουν συνταχτεί 
σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και παρουσιάζουν την χρηµατοοικονοµική θέση, την κατάσταση συνολικών εσόδων 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 2011 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 επέκταση των υπηρεσιών που 
παρέχονται στον όµιλο ΟΤΕ εντός και εκτός Ελλάδος. 
 
 
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. 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, 



ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

(Ποσά σε Ευρώ) 
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κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες. Οι εκτιµήσεις αυτές είναι η βάση για τη λήψη 
αποφάσεων, σχετικά µε τις λογιστικές αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και του 
παθητικού. Τα πραγµατικά τελικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω 
εκτιµήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύναται να έχουν επίπτωση επί των οικονοµικών 
καταστάσεων, η οποία δεν αναµένεται να είναι σηµαντική. 

 
3.2. Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων: Η Εταιρεία, τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ. 

Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη 
τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµέρα της συναλλαγής.  Κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα  µετατρέπονται σε 
Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την αντίστοιχη 
ηµεροµηνία. Τα κέρδη ή ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα. 

 
 

3.3. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις:  Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στο 
ιστορικό κόστος κτήσης, µειωµένες µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν 
αποµειώσεις της αξίας τους.  

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

 
 

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

 
 Συντελεστές 

Απόσβεσης 
Εκτιµώµενη 

Ωφέλιµη Ζωή 
   
Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων 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 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  20-24% 4-5 έτη 
   

 

3.5.    Παροχές σε εργαζόµενους:  
  

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

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

απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς το προσωπικό υπολογίζονται 
στην προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν 
καταστεί δουλευµένες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Οι υποχρεώσεις αυτές 
υπολογίζονται µε βάση οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές. Το καθαρό κόστος της 
χρήσης περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα και αποτελείται από την παρούσα αξία των 
παροχών που κατέστησαν δουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισµό της 
µελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά 
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κέρδη ή ζηµίες. Το µη κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας  αναγνωρίζεται σε σταθερή 
βάση επί της µέσης υπολειπόµενης περιόδου υπηρεσίας των υπαλλήλων που αναµένεται 
να λάβουν παροχές. Κατά την διάρκεια του 2010, η εταιρεία άλλαξε πολιτική σε σχέση 
µε την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών λόγω αλλαγής της πολιτικής 
του οµίλου ΟΤΕ. Έτσι, βάσει της νέας πολιτικής τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος µε απευθείας αναπροσαρµογή 
στην καθαρή θέση 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. 
 

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

       

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

3.7. Χρηµατικά ∆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. 

 
 

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

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

3.10. Έσοδα: Τα έσοδα της Εταιρείας περιλαµβάνουν κυρίως τις ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, 
την συνδροµή  πρόσβασης, 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. 

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

• Υλοποιήσεις έργων: Τα έσοδα από τις υλοποιήσεις έργων 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.  
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• Συντήρηση Λογισµικού: Τα έσοδα από τη συντήρηση λογισµικού          
αναγνωρίζονται, στην περίοδο στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες.  

 

3.11. 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. 

 
3.12. 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 µίας επιχείρησης, 
θυγατρικών της εταιρειών και εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς.  

 
 

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

 

3.14. 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 µπορεί να είναι περιορισµένη ή απεριόριστη. Το κόστος των 
άυλων περιουσιακών στοιχείων µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή αποσβένεται στην περίοδο 
της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους, µε την σταθερή µέθοδο. Το κόστος των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένεται. Υπολειµµατικές 
αξίες δεν αναγνωρίζονται. Οι ωφέλιµες ζωές των άυλων περιουσιακών στοιχείων 
αξιολογούνται σε ετήσια βάση, και οποιεσδήποτε τυχόν αναµορφώσεις εφαρµόζονται 
µελλοντικά. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστον 
ετησίως σε εξατοµικευµένο επίπεδο ή σε επίπεδο µονάδας δηµιουργίας χρηµατοροών στην 
οποία ανήκουν.  

 
3.15. 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.  
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3.16. 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 εκτιµώµενες µελλοντικές χρηµατοροές προεξοφλούνται  στην παρούσα 
αξία τους, µε την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες 
εκτιµήσεις της αγοράς, για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους κινδύνους που 
σχετίζονται µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν 
αποφέρει σηµαντικά ανεξάρτητη ταµειακή εισροή, το ανακτώµενο ποσό καθορίζεται για 
την µονάδα παραγωγής ταµιακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. 
 
Ζηµία απαξίωσης που αφορά υπεραξία, δεν αντιλογίζεται. Όσον αφορά τα λοιπά 
περιουσιακά στοιχεία, η ζηµία  αντιλογίζεται εάν υπάρχει αλλαγή στις εκτιµήσεις που 
χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της  ανακτήσιµης αξίας. 

 

3.17 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. 

 
3.18. Νέα πρότυπα 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 της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση 
από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών 
παρατίθεται παρακάτω. 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση  

 
∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»  
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών 
ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να 
αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η 
υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες 
όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, 
αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει τη 
γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα 
συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις 
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ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην 
Εταιρεία. 
 
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση»  
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο 
ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα 
προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού 
ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό 
οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα 
προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής 
αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη 
παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς 
τίτλους»  
Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που 
εκδίδει συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη 
ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή 
στην Εταιρεία.   
 
Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων 
Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους»  
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική 
οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε 
πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις 
αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από µια 
τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην 
Εταιρεία. 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 
βελτιώσεων για το 2010 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται 
στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων 
του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2010. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
 
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες 
ενδεχόµενου τιµήµατος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες 
απόκτησης που προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιµέτρηση της 
µη ελέγχουσας συµµετοχής, και (γ) λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών πληρωµής 
που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που αποτελούν µέρος µιας επιχειρηµατικής 
συνένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες µετοχών 
και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.  
 
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις 
των χρηµατοοικονοµικών µέσων.  
 
 
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την 
ανάλυση των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις.  
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∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που 
απορρέουν από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.  
 
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»  
Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να 
εφαρµόζονται σε σχέση µε σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων 
των µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη 
επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.  
 
Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της 
επιµέτρησης της επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 
Ιανουαρίου 2012   

 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην 
ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα 
επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της 
αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης 
της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να 
εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 
νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.  
 
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των 
εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η 
χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή 
ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης 
αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο 
γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν 
διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που 
επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της 
παραγωγής» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της 
αποµάκρυνσης των στείρων υπερκείµενων («απογύµωνση») κατά το στάδιο της 
παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερµηνείας, οι µεταλλευτικές οικονοµικές 
οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσµατα εις νέον της έναρξης 
της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες απογύµνωσης των ορυχείων οι οποίες 
δεν µπορούν να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιµο συστατικό ενός αποθέµατος 
µεταλλεύµατος (“ore body”). Η διερµηνεία έχει εφαρµογή µόνο σε δαπάνες υπαίθριων 
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ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011) 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου 
καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν 
αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία η Εταιρεία έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. 
Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. 
 
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των 
αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών 
περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης 
αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 
ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012) 
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία 
που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά 
στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του 
κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την 
υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων 
των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση 
των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ 
περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, 
στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και 
µακροπρόθεσµων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον 
πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας 
οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα 
έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε 
αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην 
οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά 
µε κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
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και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης.  Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 
 
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού 
συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 
(Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο 
εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα πρότυπα δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 
εκτίµησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις οικονοµικές της καταστάσεις. Οι 
κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  
 
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»  
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την 
ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον 
ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια 
οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες 
διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία 
οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα 
(επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει 
ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που 
επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή 
και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), 
καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. 
 
∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες»  
Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών 
εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι 
των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και 
κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι 
συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες 
δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί 
του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από 
κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε 
τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 
 
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»  
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους 
αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και 
τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας 
σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές 
οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε 
κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να 
εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 
27 ή 28. 
 
 
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»  
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Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο 
πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες 
και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 
Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις 
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.  
 
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 
28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει 
τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να 
παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη 
λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 
δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11.  
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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 

31/12/2009      

Αξία κτήσης 39.418,13 41.421,63 5.245,39 1.118.144,49 1.204.229,64 
Σωρευµένες 
αποσβέσεις (36.140,28) (41.421,50) (2.642,02) (983.506,33) (1.063.710,13) 
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2009 3.277,85 0,13 2.603,37 134.638,16 140.519,51 

2010      

Προσθήκες - - - 660,00 660,00 

Αποσβέσεις χρήσης  (2.008,96) (0,00) (553,50) (42.558,48) (45.120,94) 

      

31/12/2010      

Αξία κτήσης 39.418,13 41.421,63 5.245,39 1.118.804,49 1.204.889,64 
Σωρευµένες 
αποσβέσεις (38.149,24) (41.421,50) (3.195,52) (1.026.064,81) (1.108.831,07) 
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2010 1.268,89 0,13 2.049,87 92.739,68 96.058,57 

2011      

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

Αποσβέσεις χρήσης  (855,11) (0,00) (553,50) (36.691,39) (38.100,00) 

31/12/2011      

Αξία κτήσης 46.136,26 41.421,63 5.245,39 1.119.586,00 1.212.389,28 
Σωρευµένες 
αποσβέσεις (39.004,35) (41.421,50) (3.749,02) (1.062.756,20) (1.146.931,07) 
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2011 7.131.91 0,13 1.496,37 56.829,80 65.458,21 

 
∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ενσώµατων παγίων στοιχείων. Tο σύνολο των 
προσθηκών των ενσώµατων παγίων της χρήσης, ύψους €7.499,64 αφορά κυρίως βελτιώσεις 
σε κτίρια τρίτων. 
 

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

 
Ποσά σε Ευρώ Λογισµικό Σύνολο 
Κόστος    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 7.162.586,42 7.162.586,42 
Προσθήκες 20.793,16 20.793,16 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 7.183.379,58 7.183.379,58 
 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 -7.012.840,28 -7.012.840,28 
Αποσβέσεις Χρήσης  -72.061,97 -72.061,97 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 -7.084.902,25 -7.084.902,25 
   
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 98.477,33 98.477,33 
 
 

Ποσά σε Ευρώ Λογισµικό Σύνολο 
Κόστος    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 7.114.850,94 7.114.850,94 
Προσθήκες 47.735,48 47.735,48 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 7.162.586,42 7.162.586,42 
 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 -6.935.754,48 -6.935.754,48 
Αποσβέσεις Χρήσης  -77.085,80 -77.085,80 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 -7.012.840,28 -7.012.840,28 
   
Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 149.746,14 149.746,14 
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∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των άυλων παγίων στοιχείων.Tο σύνολο των προσθηκών 
των άυλων παγίων της χρήσης ύψους €20.793,16 αφορά κυρίως λογισµικά προγράµµατα – 
εφαρµογές, τα οποία έχουν αγορασθεί από άλλες εταιρείες. 

 
 

6. ΠΕΛΑΤΕΣ 
 
Οι απαιτήσεις από Πελάτες αναλύονται ως εξής: 

                2011              2010 
Πελάτες υπηρεσιών ∆ιαδικτύου  452.383,79 326.612,21 
Λοιπές απαιτήσεις  18.518,99 9.875,54 
Μη τιµολογηθέντα έσοδα  233.513,90 200.000,00 
  704.416,68 536.487,75 

 
Το σύνολο των απαιτήσεων της εταιρείας είναι σε Ευρώ. ∆εν έχουν αναγνωριστεί προβλέψεις 
για επισφαλείς πελάτες. Η ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
εµφανίζεται στη σηµείωση 18. 

 
7. ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 

Τα Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
       

                2011               2010 
Απαίτηση από το ∆ηµόσιο   4.388,49 3.891,75 
Έξοδα εποµένων χρήσεων  9.613,32 8.756,69 
Λοιπά  2.239,46 2.239,46 
  16.241,27 14.887,90 

 
 

 
8. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΑΥΤΩΝ 

   
  Τα Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα  και Ισοδύναµα Αυτών αναλύονται ως εξής: 

 
                  2011               2010 
Ταµείο  1.453,21 1.097,11 
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας  481.850,13 533.319,87 
  483.303,34 534.416,98 

 
 
 
Η πιστωτική διαβάθµιση στα ταµειακά διαθέσιµα µε βάσει εξωτερικούς δείκτες αξιολόγησης (FITCH) 
έχει ως εξής: 
 

                  2011               2010 
ΑΑ  401.593,52 293.782,67 
ΒΒΒ-   201.876,70 
ΒΒ+   37.526,30 
Β-  80.142,41  
WR  114,20 134,20 

  481.850,13 533.319,87 
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9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
 

Ποσά σε Ευρώ 
Αριθµός 
µετοχών 

Κοινές 
µετοχές 

Υπέρ το άρτιο Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2010 3.718,000 5.391.100 1.278.900 6.670.000 
31 ∆εκεµβρίου 2011 3.718,000 5.391.100 1.278.900 6.670.000 
 

Ο συνολικός αριθµός των εγκεκριµένων κοινών µετοχών είναι 3.718.000 µετοχές (2010: 
3.718.000) µε ονοµαστική αξία € 1,45 για κάθε µετοχή (2010: € 1.45 για κάθε µετοχή). Όλες οι 
εκδοθείσες µετοχές έχουν πλήρως εξοφληθεί. 

 
 
 

10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
     

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 στον κατάσταση οικονοµικής 
θέσης έχουν προσδιορισθεί ως εξής: 
  1/1/11-31/12/11   1/1/10-31/12/10 

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 133.440 143.774 
Υποχρέωση στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 133.440 143.774 

      
 
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήµατος έχουν ως εξής: 
  1/1/11-31/12/11   1/1/10-31/12/10 

 Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 17.137 29.171 
Τόκος στην υποχρέωση  5.751 3.946 
 Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήµατος (σηµείωση 15) 22.888 33.117 
 
 
 
Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης έχει ως εξής:   

  1/1/11-31/12/11   1/1/10-31/12/10 

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 143.774 74.458,39 
Παροχές που πληρώθηκαν - (16.420,83) 
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήµατος 22.888 33.117 
Αναλογιστική Ζηµιά/(Κέρδος) (33.222) 52.619,44 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 133.440 143.774 
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως 
εξής: 
   

  1/1/11-31/12/11   1/1/10-31/12/10 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,09% 4,0% 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 2,0% 2,0% 
Πληθωρισµός 2,0% 2,0% 

 
 

11. ΦΟΡΟΙ  
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ελληνικού φορολογικού νόµου ο συντελεστής φόρου 
εισοδήµατος κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 ήταν 20% (31/12/2010: 24%)  

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

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. Στις 
Οικονοµικές Καταστάσεις δεν περιλαµβάνεται πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος, λόγω των 
σωρευµένων φορολογικών ζηµιών. Επιπλέον δεν έχει σχηµατιστεί αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση επί των εκπεστέων προσωρινών διαφορών και των φορολογικών ζηµιών, καθόσον δεν 
είναι πιθανόν ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα, για την κάλυψη αυτών των 
προσωρινών διαφορών.  

 
 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 
Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 
               2011             2010 

   
Αναµορφωµένα 

 
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 72.483,28  32.067,56 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί  114.438,55  59.898,92 
Πιστωτές διάφοροι 33.975,98  380,78 
Έσοδα  εποµένων χρήσεων 126.500,00  121.700,00 
Βραχυπρόθεσµο µέρος επιδοτήσεων 
εποµένων χρήσεων 

 
1.006,09  

 
5.409,73 

 348.403,90  219.456,99 
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13. ΚΥΚΛΟΣ 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: 
 

                     2011                    2010 
Κόστος πωλήσεων εµπορευµάτων  -  - 
Αµοιβές και προµήθειες τρίτων 46.665,46  56.995,45 
Παροχές τρίτων 78.206,00  74.815,37 
Ενοίκια (εκτός µεταφορικών µέσων) 97.747,50  114.181,00 
Μισθώµατα αυτοκινήτων 12.205,21  25.622,46 
Ασφάλιστρα - Αποθήκευτρα 573,25  1.068,27 
Επισκευές και συντηρήσεις 64.358,19  69.738,94 
Φόροι-τέλη 12.173,41  14.915,61 
Έξοδα µεταφορών 7.195,27  16.152,39 
Έξοδα ταξιδιών 7.435,17  13.292,24 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 3.878,26  5.007,26 
Έξοδα εκθέσεων επιδείξεων 2.920,00  4.250,00 
∆ιάφορα έξοδα 24.446,93  24.090,83 
Λοιπά έξοδα  288,74  74,42 

 358.093,39  420.204,24 
 
 

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

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 

Μισθώµατα 2011 Πληρωτέα σε 1 
έτος 

Από  1 – 5  έτη 5+ Ηµεροµηνία  
λήξης σύµβασης 

Ενοίκιο Έδρας  55.944,00        223.776,00 382.284,00         31/10/2023 

Μισθωµένα αυτ/τα 12.663,72          27.562,93 -         30/04/2015 
 
 

 

            2011             2010 
   Αναµορφωµένα 

 
Ετήσιες συνδροµές  94.901,00  103.768,17 
Ηλεκτρονικές συναλλαγές  139.301,71  82.413,98 
Εισαγωγή ειδών 226,22  443,60 
Συντήρηση λογισµικού  107.668,00  194.210,00 
Υλοποίηση λογισµικού  916.452,34  804.150,00 
Ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί  417.215,49  387.472,35 
Συστήµατα   Ανίχνευσηs 516,00  516,00 

 1.676.280,76  1.572.974,10 
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Μισθώµατα 2010 Πληρωτέα σε 1 
έτος 

Από  1 – 5  έτη 5+ Ηµεροµηνία  
λήξης σύµβασης 

Ενοίκιο Έδρας  110.330,89 91.942,4 - 16/11/2012 

Μισθωµένα αυτ/τα 12.633,72 50.654,88 - 13/1/2015 
 

 
 

15. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 
 

 
 

16. 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: 
 2011  2010 
 Πωλήσεις 

υπηρεσιών 
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ    

Έξοδα 
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ  

Πωλήσεις 
υπηρεσιών 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ   
Έξοδα 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ 
 COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛ/ΝΙΕΣ  Α.Ε. 408.800,00    96.235,42  358.210,00  122.616,58 
OTE  A.E. 564.787,01    41.770,29  535.010,00    38.101,28 
COSMOTE ROMANIAN MOB. TEL. SA 24.600,00  -  -  - 
OTEsat – MARITEL A.E. 2.500,00    2.500,00   
OTE Plus TEXN.& EΠΙΧ/ΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 3.000,00    3.000,00   
OTE  AKINHTA A.E. 30.000,00    30.000,00   
ROM TELECOM  429.100,00    453.950,00   

 1.462.787,01  138.005,71  1.382.670,00  160.717,86 

 
 
 
 
 
 

            2011             2010 
Μισθοί & ηµεροµίσθια 1.038.745,02  1.032.820,57 
Εργοδοτικές εισφορές 226.292,72  221.624,77 
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών (σηµείωση 10) 22.888  33.117 
Πρόβλεψη µη ληφθείσας άδειας 16.637,00  - 
Λοιπές παροχές & έξοδα σε εργαζοµένους 24.908,18  22.846,7 

 1.329.470,92  1.310.409,04 
    

            2011             2010 
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 

26  26 
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Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας  µε τις συνδεµένες επιχειρήσεις αναλύονται ως 
εξής: 

 2011  2010 
 Απαίτηση 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ   
Υποχρέωση 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ   
Απαίτηση 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ  
Υποχρέωση 

ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ   
OTE  A.E. 206.916,36  32.060,54  150.439,20  36.279,70 

 COSMOTE ΚINHTEΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ  Α.Ε. 57.859,20          1.159,00   8.560,80          1.108,00  
OTE Plus TEXN.& EΠΙΧ/ΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 3.690,00       
COSMOTE ROMANIAN MOB. TEL SA 24.000,00  -  -  - 
ROM TELECOM 199.000,00  126.500,00  239.000,00  121.700,00 

 491.465,56  159.719,54  398.000,00  159.087,70 

 
Οι υποχρεώσεις προς ROMTELECOM αφορούν αναβαλλόµενα έσοδα 
 

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) COSMOTE ROMANIAN MOBILE TEL/TIONS SA  

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

 
(δ) OTE ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 

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

 
(ε)  ∆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 
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παρέχονται µέσω διαδικτύου και αφορούν την αποστολή παραγγελιών για 
κινητά πάγια προς τους αντίστοιχους προµηθευτές.    

 
(στ) OTEPlus ΤΕΧΝ.& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 

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

ζ) ROMTELECOM S.A.  
Η Εταιρεία  τιµολογεί την ROMTELECOM S.A. , για υπηρεσίες που αφορούν            
ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς και υλοποίηση έργων. 
 

η) Αµοιβές ανώτατης διοίκησης  
Οι αµοιβές του Γενικού ∆ιευθυντή καθώς και των ανωτάτων στελεχών της 
Εταιρείας οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης  που έληξε στις 
31 ∆εκεµβρίου 2011, ανήλθαν  σε  ΕΥΡΩ  541.312,94, ενώ  για τη χρήση που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 548.550,14 

            
 

17. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011, είναι σε εκκρεµότητα µία (1) αγωγή, οι οποία έχει 
ασκηθεί από τρίτους, για την καταβολή αποζηµιώσεων, συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 150 
χιλιάδων περίπου. Ο Νοµικός Σύµβουλος και η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, εκτιµούν ότι οι 
αγωγή αυτή θα τελεσιδικήσει  υπέρ της Εταιρείας. 

 
 

18. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

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 
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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 70 % των απαιτήσεων 
προέρχεται από τον Όµιλο ΟΤΕ και το 29% 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 πολύ περιορισµένο πιστωτικό κίνδυνο. 
Οι απαιτήσεις της Εταιρείας δεν θεωρείται ότι µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη 
ρευστότητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία µέσω των πολιτικών και διαδικασιών που 
περιγράφονται παραπάνω, εκτιµά τον πιστωτικό κίνδυνο και εκτιµά ότι δεν  απαιτούνται 
προβλέψεις αποµείωσης. 

 
Η ανάλυση των απαιτήσεων της εταιρείας από πελάτες έχει ως εξής:  

 
Πελάτες Έως 30 

ηµέρες 
Από 

30-60 
ηµέρες 

Από 
61-90 
ηµέρες 

Από 
91-180 
ηµέρες 

Από 
181-360 
ηµέρες 

Πάνω από 
360 

ηµέρες 
31.12.2011 73.008,77 25.401,85 21.946,53 3.490,27 1.169,03 14.966,00 
31.12.2010 48.561,95 51.027,59 23.771,63 4.822,83 3.417,05 6.887,40 
 

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 
31.12.2011 143.465,56 285.000,00 63.000,00 - - - 
31.12.2010 133.675,00 160.000,00 104.325,00 - - - 
 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων που εµφανίζονται στον πίνακα απεικονίζονται βάσει της 
ηµεροµηνίας έκδοσης των τιµολογίων.  Υπόλοιπα µέχρι 90 ηµερών δεν θεωρούνται 
ληξιπρόθεσµα. 
 
Οι λογιστικές αξίες των απαιτήσεων και      διαθεσίµων της Εταιρείας όπως 
εµφανίζονται στις Οικονοµικές της Καταστάσεις δεν διαφέρουν σηµαντικά από τις 
εύλογες αξίες τους. 
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∆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 2011 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 επέκταση των 
υπηρεσιών που παρέχονται στον όµιλο ΟΤΕ εντός και εκτός Ελλάδος. 

 
19. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 
        Μεταγενέστερα της 31 ∆εκεµβρίου 2011, δεν υφίστανται γεγονότα που να επηρεάζουν 

τις Οικονοµικές Καταστάσεις,. 
 
 

20. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη Σηµείωση 10 η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί  από τις 
φορολογικές αρχές  για τη  χρήση  2010. Κατά συνέπεια οι φορολογικές της 
υποχρεώσεις για τη χρήση αυτή δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
Η σηµείωση 17 αναφέρει µια εκκρεµή νοµική υπόθεση εις βάρος της εταιρείας. 
 
Η εταιρεία έχει παράσχει εγγυήσεις σε τρίτους, στα πλαίσια της συνήθεις 
δραστηριότητας της, συνολικού ύψους € 62.950,00 (2010: € 90.000,00) σχετικά µε 
εξασφάλιση υποχρεώσεων και καλής εκτέλεσης 

 
 

21. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
 

Κατά τη διάρκεια προηγούµενων χρήσεων (2010 και 2009) η εταιρεία καταχώρησε 
έσοδο από πώληση υπηρεσιών ποσού € 102.400  και € 12.800 που αφορούσε την 
χρήση του 2011 και του 2010 αντίστοιχα.  

Παράλληλα κατά τη διάρκεια προηγούµενων χρήσεων η εταιρία  είχε αναγνωρίσει 
άυλα περιουσιακά στοιχεία αξίας κτήσης €403.648,25 και ταυτόχρονα αναβαλλόµενο 
έσοδο από επιχορήγηση µέρους των στοιχείων αυτών πόσου €203.440. Το παραπάνω 
περιουσιακό στοιχείο δεν πληρούσε τα χαρακτηριστικά εκείνα ώστε να αναγνωριστεί 
ως άυλο περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας και ως εκ τούτου θα έπρεπε να 
αναγνωριστεί ως έξοδο και αντίστοιχα η επιχορήγηση ως έσοδο στα αποτελέσµατα 
προηγουµένων χρήσεων.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης 2010 και συγκεκριµένα τα 
έσοδα από πώληση υπηρεσιών, οι αποσβέσεις, τα έσοδα επόµενης χρήσης, τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, τα έσοδα από επιχορηγήσεις καθώς και τα ίδια κεφάλαια 
έναρξης (01/01/2010) έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να διορθωθούν τα ανωτέρω 
λάθη. Η επίδραση της αναµόρφωσης στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2010 



ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

(Ποσά σε Ευρώ) 

 35  

και 2009 αναλύεται κατωτέρω. Οι οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 
την 31 ∆εκεµβρίου 2011 δεν επηρεάζονται. 

 

 

                   Επίδραση 
στις οικονοµικές 

καταστάσεις του  2010   

                   Επίδραση 
στις οικονοµικές 

καταστάσεις του  2009   
   
(Μείωση) στις πωλήσεις υπηρεσιών  -102.400,00 -12.800,00 
(Αύξηση) / Μείωση στις αποσβέσεις χρήσης 80.729,65 -376.885,72 
Αύξηση / (Μείωση) στα έσοδα από επιχορηγήσεις -40.688,12 189.952,10 

Μείωση στα καθαρά κέρδη  -62.358,47 -199.733,62 
   
   
(Αύξηση) του εσόδου επόµενης χρήσης -102.400,00 -12.800,00 
Αύξηση / (Μείωση) στα άυλα περιουσιακά στοιχεία  80.729,65 -376.885,72 
(Αύξηση) του εσόδου επόµενης χρήσης -40.688,12 189.952,10 
Μείωση Ιδίων Κεφαλαίων -62.358,47 -199.733,62 

 
 
 
 
 
 
 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 35, συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις  21/2/2012 και υπογράφονται για λογαριασµό αυτού από τους : 
 
 
 
O Πρόεδρος του ∆.Σ.    Ο  Αντιπρόεδροs του ∆.Σ.       Ο Γενικός ∆ιευθυντής         Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής      
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