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ΕΔΡΑ: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 90, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011

(Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε. Συνιστούμε
επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί απο την Ε.Ε. , καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2011
31/12/2010
1/1-31/12/2011
1/1-31/12/2010
Αναμορφωμένα Ταμειακές ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες
Αναμορφωμένα
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού
163.935,54
245.804,71 Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
-42.081,60
-259.853,38
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
15.937,51
9.506,32 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Απαιτήσεις από πελάτες
704.416,68
536.487,75
Αποσβέσεις
110.161,97
122.206,74
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
499.544,61
549.304,88
--------------------------------------------------- Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικου
22.888,00
16.696,17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.383.834,34
1.341.103,66
=================
================= Πρόβλεψη μη ληφθείσας άδειας
16.637,00
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
31/12/2011
31/12/2010 Επιχορηγήσεις
-5.409,73
-5.409,73
Μετοχικό Κεφάλαιο
5.391.100,00
5.391.100,00 Πιστωτικοί τόκοι
-2.567,58
-6.288,20
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
-4.564.764,96
-4.555.905,36
1.592,13
1.255,78
--------------------------------------------------- Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
--------------------------------------------------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
826.335,04
835.194,64
101.220,19
-131.392,62
--------------------------------------------------Μακροπρόθεσμεs υποχρεώσεις
133.440,00
144.780,09 Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
424.059,30
361.128,93 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
-169.282,30
-54.461,70
--------------------------------------------------Σύνολο υποχρεώσεων (β)
557.499,30
505.909,02
-6.431,19
0,00
=================
================= Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων μακροπρόθεσμων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)
1.383.834,34
1.341.103,66
50.697,01
111.592,98
=================
================= (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
--------------------------------------------------ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
-23.796,29
-74.261,34
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πληρωθέντες τόκοι και συναφή έξοδα
-1.592,13
-1.255,78
1/1-31/12/2011
1/1-31/12/2010 Καταβεβλημένοι φόροι
0,00
-32.660,15
--------------Σύνολο κύκλου εργασιών
1.676.280,76
1.572.974,10 Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές)
Ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
-43.057,05
-264.885,80
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
-25.388,42
-108.177,27
Κόστοs Χρηματοοικονομικό καθαρό
975,45
5.032,42
--------------------------------------------------Ζημιές προ φόρων
-42.081,60
-259.853,38
Μείον φόροι
0,00
-32.660,15 Ταμειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
---------------------------------------------------28.292,80
-48.395,48
Ζημιές μετά από φόρους (α)
-42.081,60
-292.513,53 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
=================
================= Τόκοι εισπραχθέντες
2.567,58
6.288,20
Αναλογιστικά Κέρδη (Ζημιέs) (β)
33.222,00
-52.619,44
--------------------------------------------------Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρουs (α)+(β)
-8.859,60
-345.132,97
=================
================= Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-25.725,22
-42.107,28
(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
--------------------------------------------------επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων
67.104,92
-142.679,06
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011
31/12/2010 Εξοφλήσεις δανείων
--------------------------------------------------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
Καθαρές Ταμειακές εισροές/ (εκροές)
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)
835.194,64
1.380.061,33 από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
0,00
0,00
--------------------------------------------------Επίδραση IAS 8 λόγω λάθους
0,00
-199.733,72
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (Ζημιές) της χρήσης, μετά από φόρους
-42.081,60
-292.513,53 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
-51.113,64
-150.284,55
Αναλογιστικέs (Ζημιέs) Κέρδη
33.222,00
-52.619,44 και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
--------------------------------------------------- Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης της χρήσης
534.416,98
684.701,53
Σύνολο ιδίων κεφαλαάιων λήξης χρήσης
--------------------------------------------------483.303,34
534.416,98
(31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)
826.335,04
835.194,64 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της χρήσης
=================
=================
=================
=================
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Οι σημαντικότερες δικαστικές και διοικητικές διαφορές, που αφορούν την Εταιρεία περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2011, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.cosmo-one.gr. 2. Δεν
υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων. 3. O αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 σε 26 άτομα και την 31η Δεκεμβρίου 2010 αντίστοιχα σε 26 άτομα. 4.
Oι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 11 των οικονομικών καταστάσεων. 5. Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών της Εταιρείας, προς και από συνδεδεμένες εταιρείες, για το
έτος 2011 ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 1.462.787,01 και Ευρώ 138.005,71 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς συνδεδεμένες εταιρείες, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 ανέρχονται στο
ποσό των Ευρώ 491.465,56 και Ευρώ 159.719,54 αντίστοιχα. 6. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει o Ο.Τ.Ε., που έχει την έδρα του στην Ελλάδα,
και το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία είναι 30,87%. 7. 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.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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