
 

 

 

 

 

  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΔΔΔΞΞΞΑΑΑΜΜΜΗΗΗΝΝΝΙΙΙΑΑΑΙΙΙΑΑΑ   

ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΔΔΔΚΚΚΘΘΘΔΔΔΗΗΗ   
 

ΠΔΡΙΟΓΟ 01/01/2011-30/06/2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ΙΝΣΔΡΣΔΚ Α.Δ. 

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε 

Πεξίνδνο από 01/01-30/06/2011 
 

 

 

  2 

ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ 

 

 

 

1. Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ……………………...……………………..3 

2.     Γειώζεηο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ……………………………..…………………….….…………............4 

3.     Δμακεληάηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ……………………………………….………...….……..…….…...5 

4.   Δμακεληαίεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο……………………………………………………………………………….12 

5.   εκεηώζεηο επί ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ…………………………………………...…………...….…….......16 

6.  Δπεμεγήζεηο γηα ηα ζηνηρεία ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ...………………………….………...…......................23 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΝΣΔΡΣΔΚ Α.Δ. 

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε 

Πεξίνδνο από 01/01-30/06/2011 
 

 

 

  3 

1. ΈΚΘΕΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ 

 
Πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο  «ΙΝΣΔΡΣΔΚ Α.Δ. ΓΙΔΘΝΔΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ» 

 

 

Διζαγυγή 
Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή (εηαηξηθή) θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο «ΙΝΣΔΡΣΔΚ Α.Δ. 
ΓΙΔΘΝΔΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ» (ε Δηαηξεία) ηεο 30εο Ινπλίνπ 2011 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο (εηαηξηθέο) 
θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ 
πνπ έιεμε απηήλ ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 
ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο 
νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3556/2007. Η Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 
παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 
εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν «ΓΛΠ» 34). Γηθή καο 
επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. 

 

Δύπορ Δπιζκόπηζηρ 
Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε 
ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο νληφηεηαο». 
Η επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ 
εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ 
εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Σν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο 
κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπψο, δελ 
καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο φια ηα 
ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνχζα δελ 
δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. 

 

ςμπέπαζμα 
Με βάζε ηελ επηζθφπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνχζε ζην 
ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ θάζε 
νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34. 

 

Αναθοπά επί άλλυν νομικών και κανονιζηικών θεμάηυν 
Η επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο 
πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν.3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο, κε ηε ζπλεκκέλε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. 
 

 Αζήλα,  30  Απγνχζηνπ 2011 
 

 

 

 

PKF ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΙΚΗ Α.Δ. 

 

    ΟΡΚΩΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ ΛΟΓΙΣΕ 

 

PANNELL KERR FORSTER  

Κεθηζίαο 124, 115 26 Αζήλα Γήκνο Ν. Πηηέιεο 
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 132 Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 14481 
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2. ΔΗΛΩΕΙ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

(ζύμθυνα με ηο άπθπο 4 ηος Ν.3556/2007) 
 

ΙΝΣΔΡΣΔΚ ΑΔ 

ΓΙΔΘΝΔΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ 
 

ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 

ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1/1/2011 - 30/06/2011 
 

 

 

Γειώλεηαη θαη βεβαηώλεηαη κε ηελ παξνύζα όηη, έμ’ όζωλ γλωξίδνπκε, νη εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

«ΙΝΣΔΡΣΔΚ Α.Δ.» γηα ηελ πεξίνδν 1/1/2011-30/06/2011, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζύκθωλα κε ηα ηζρύνληα 

ινγηζηηθά πξόηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξόπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ, ηελ θαζαξή ζέζε 

θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεωο ηεο Δηαηξείαο. 

 

Βεβαηώλεηαη επίζεο όηη ε έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξόπν αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνύληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007. 

 

 

 

 

Αζήλα,     30   Απγνύζηνπ 2011 

Οη βεβαηνύληεο 

 

 

Γεκήηξηνο Κνληνκελάο   Γεκήηξηνο Πνιηηόπνπινο  Διέλε Ξεληαξάθνπ   

 

 

 

 

Πξόεδξνο        Γηεπζύλωλ ύκβνπινο   Μέινο 
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3. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EKΘΕΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

(ζύκθωλα κε ην άξζξν 5 παξ. 6 ηνπ Ν.3556/2007 θαη ην άξζξν 3 ηεο απόθαζεο 1/434/3.7.2007 ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο) 

Η παξνχζα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «ΙΝΣΔΡΣΔΚ Α.Δ.» αθνξά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1 Ιαλνπαξίνπ 
2011 έσο 30 Ινπλίνπ 2011, ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3556/2007 θαη 
ηηο εθδνζείζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο 

 

Δξέλιξη – επιδόζειρ εηαιπείαρ και σπημαηοοικονομικοί δείκηερ 
 

Ο θχθινο εξγαζηψλ πεξηφδνπ αλήιζε ζε 15.596 ρηι. επξψ έλαληη 18.794 ρηι. επξψ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, 
ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 3.198 ρηι. επξψ ή ζε πνζνζηφ 17% πεξίπνπ. Σα κηθηά θέξδε αλήιζαλ ζε 3.024 ρηι. 
επξψ έλαληη 4.064 ρηι. επξψ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 1040 ρηι. επξψ ή ζε 
πνζνζηφ 26% πεξίπνπ. 
 
Σα θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ αλήιζαλ ζε επξψ 243 ρηι. έλαληη επξψ 
84 ρηι. ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά επξψ 159 ρηι. ε ζε πνζνζηφ 190%. 
 
Σα θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ 
ζε επξψ 332 ρηι. έλαληη επξψ 203 ρηι. ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά επξψ 129 ρηι. ε 
ζε πνζνζηφ 64%. 
 
Σα θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ, αλήιζαλ ζε 55 ρηι. επξψ, έλαληη 96 ρηι. επξψ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, 
ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 41 ρηι. επξψ ή ζε πνζνζηφ 42% πεξίπνπ. 
 
ρνιηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ , ε κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 17% είλαη απφιπηα θπζηνινγηθή 
κε δεδνκέλε ηελ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 
 
Η κείσζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο θαηά 26% είλαη ηθαλνπνηεηηθή κε βάζε ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο . 
Οθείιεηαη δε ζηελ κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαη ζηελ επηβεβιεκέλε , ιφγσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο θξίζεο ζηελ 
αγνξά θαη ηνπ ηζρπξφηαηνπ αληαγσληζκνχ, κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο ζε 19,36%. 
 
Παξά ηα αλσηέξσ , ηα θέξδε πξν θφξσλ , ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ ζεκείσζαλ 
αχμεζε θαηά 190% θαη ην πεξηζψξην θέξδνπο αλήιζε ζε 1,56% απφ 0,45% ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. 
 
Δπίζεο , ηα θέξδε πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ(EBITDA) 
ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 64% θαη ην πεξηζψξην θέξδνπο αλήιζε ζε 2,1% απφ 1,08% ηελ πξνεγνχκελε 
πεξίνδν.  
 
Η βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο (EBITDA) θξίλεηαη σο εμαηξεηηθή, παξά ηελ κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ 
κηθηνχ θέξδνπο θαη κε  δεδνκέλε ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ πξνζσπηθνχ χςνπο επξψ 643 ρηι. ζηα πιαίζηα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο κείσζεο ησλ εμφδσλ ηεο εηαηξείαο. 
 
Σέινο, ηα θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ ζεσξνχληαη θπζηνινγηθά γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο θαη επηπιένλ 
ιφγσ ηνπ ππεξδηπιαζηαζκνχ ηεο πξνκήζεηαο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνο PANASONIC απφ ηελ ηξάπεδα. 
 
 
    
Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο γηα ηελ πεξίνδν 01/01-30/06/2011 ήηαλ νη εμήο: 
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ΒΑΙΚΟΙ 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΓΔΙΚΣΔ 

1/1/2011- 

30/6/2011 

1/1/2010-

30/6/2010 ρφιηα 

Δηήζηα κεηαβνιή θύθινπ εξγαζηώλ -16,98% -10,8% 

Ο δείθηεο απηόο δείρλεη ηε κεηαβνιή ηνπ 
θύθινπ εξγαζηώλ ζε ζρέζε κε ηε 
πξνεγνύκελε ρξήζε. 

Δηήζηα κεηαβνιή θεξδώλ, πξν 

θόξωλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ  190% -89% 

Ο δείθηεο απηόο δείρλεη ηα θέξδε πξν θόξσλ 
ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ 
πξνεγνύκελε ρξήζε. 

Δηήζηα κεηαβνιή θεξδώλ, πξν 

θόξωλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη 

απνζβέζεωλ (EBITDA) 64% -76% 

Ο δείθηεο απηόο δείρλεη ηα θέξδε πξν θόξσλ 
ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ ζε ζρέζε κε 
ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε.  

Δηήζηα κεηαβνιή πξν θόξωλ 

θεξδώλ -42,71% -84,4% 

Ο δείθηεο απηόο δείρλεη ηε κεηαβνιή ησλ 
θαζαξώλ θεξδώλ ζε ζρέζε κε ηε 
πξνεγνύκελε ρξήζε. 

Πεξηζώξην κηθηνύ θέξδνπο (πξν 

απνζβέζεωλ) 19,36% 21,6% 
Ο δείθηεο απηόο δείρλεη ην κέγεζνο ηνπ κηθηνύ 
θέξδνπο επη ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

Πεξηζώξην θέξδνπο πξν θόξωλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάηωλ  1,56% 0,45% 

Ο δείθηεο απηόο δείρλεη ηελ θεξδνθνξία πξν 
θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ  

Πεξηζώξην θέξδνπο πξν θόξωλ, 

ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάηωλ θαη απνζβέζεωλ 
(EBITDA) 2,1% 1,08% 

Ο δείθηεο απηόο δείρλεη ηελ θεξδνθνξία πξν 
θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

Πεξηζώξην θαζαξνύ θέξδνπο (πξν 

θόξωλ) 0,35% 0,5% 

Ο δείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ηε ζπλνιηθή 
απόδνζε ηεο εηαηξείαο ζε ζύγθξηζε κε ην 
θύθιν εξγαζηώλ. 

Κέξδε πξν θόξωλ/Ιδηα θεθάιαηα 0,24% 0,4% 

Ο δείθηεο απηόο απεηθνλίδεη ηελ 
απνδνηηθόηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 
εηαηξείαο. 

Γεληθή ξεπζηόηεηα 2,02 3,07 

Ο δείθηεο απηόο δείρλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο 
εηαηξείαο λα θαιύςεη ηηο βξαρππξόζεζκεο 
ππνρξεώζεηο ηεο κε ζηνηρεία ηνπ 
θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ. 

Άκεζε ξεπζηόηεηα 1,36 2,12 

Ο δείθηεο απηόο δείρλεη πόζεο θνξέο 
θαιύπηνπλ νη απαηηήζεηο θαη ηα δηαζέζηκα ηηο 
βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  . 

Ξέλα / Ιδηα θεθάιαηα 0,71 0,64 

Ο δείθηεο απηόο κεηξά ηελ αλαινγία μέλσλ 
θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ ζην ζύλνιν ηεο 
ρξεκαηνδόηεζεο. 

Ιδηα θεθάιαηα / ύλνιν 

ππνρξεώζεωλ 1,41 1,56 
Ο δείθηεο απηόο δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή 
απηάξθεηα ηεο εηαηξείαο. 
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Α. ημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως 

 

Αποθάζειρ Σακηικήρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ ηηρ 30.06.2011 
 
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.1.3.3. ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υ.Α., αλαθνηλψλνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ 
θαη νη απνθάζεηο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο,  ε νπνία έιαβε ρψξα ηελ 30

ε
 

Ινπλίνπ 2011, ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο (Αθξνδίηεο 24, Διιεληθφ) θαη ζπλεδξίαζε επξηζθφκελε ζε απαξηία κε 
παξφληεο, απηνπξνζψπσο ή αληηπξνζσπεπφκελνπο, έμη (6) Μεηφρνπο, πνπ εθπξνζψπεζαλ 6.283.508  
κεηνρέο, δειαδή πνζνζηφ 55,936%  ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
 
Η Γεληθή πλέιεπζε θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπδεηήζεσο έιαβε, νκνθψλσο, ηηο αθφινπζεο απνθάζεηο. 
 
ην πξψην (1ν) ζέκα ηεο Ηκεξεζίαο Γηαηάμεσο ε Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε ηελ Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 
εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2010 - 31/12/2010 ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 
ηεο Δηαηξηθήο Υξήζεο 01/01/2010 - 31/12/2010 κεηά ησλ ζρεηηθψλ Δθζέζεσλ θαη Γειψζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ, φπσο απηέο πξνηάζεθαλ πξνο έγθξηζε. 

 
ην δεχηεξν (2ν) ζέκα ηεο Ηκεξεζίαο Γηαηάμεσο ε Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε ηε δηάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2010 - 31/12/2010 πνζνχ 14.563,75 επξψ ζε θέξδε εηο λένλ, θαζψο θαη ηε κε 
δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 01/01-31/12/2010. 

 
ην ηξίην (3ν) ζέκα ηεο Ηκεξεζίαο Γηαηάμεσο ε Γεληθή πλέιεπζε απήιιαμε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ θαη ηνπο Διεγθηέο απφ θάζε επζχλε απνδεκηψζεσο γηα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη ηα 
πεπξαγκέλα (δηαρείξηζε) ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2010 - 31/12/2010. 
 
ην ηέηαξην (4ν) ζέκα ηεο Ηκεξεζίαο Γηαηάμεσο, ε Γεληθή πλέιεπζε, αθνχ έιαβε ελεκέξσζε φηη θαηά ηε 
ρξήζε 2010 δελ ρνξεγήζεθαλ ακνηβέο, πξνελέθξηλε ηελ ακνηβή ηνπ Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 
Γηεπζχλνληα πκβνχινπ θαηά ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011). 
 
ην πέκπην (5ν) ζέκα ηεο Ηκεξεζίαο Γηαηάμεσο, ε Γεληθή πλέιεπζε εμέιεμε γηα ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξηθήο 
ρξήζεο 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011) ηελ Διεγθηηθή εηαηξεία «PKF ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΙΚΗ Α.Δ.», ε νπνία εδξεχεη 
ζηελ Αζήλα (Κεθηζίαο 124) θαη εηδηθφηεξα εμέιεμε σο Σαθηηθφ Διεγθηή ηνλ θ. Γήκν Ν. Πηηέιεο (ΑΜ ΟΔΛ 
14481) θαη σο Αλαπιεξσκαηηθφ Διεγθηή ηνλ θ. Αλαζηάζην Θ. Καβειιάξε (ΑΜ ΟΔΛ 10721), σο ακνηβή, δε, 
νξίζζεθε ην πνζφ ησλ 18.500,00, πιένλ ΦΠΑ. 
 
ην έθην (6ν) ζέκα ηεο Ηκεξεζίαο Γηαηάμεσο ε Γεληθή πλέιεπζε επηθχξσζε ηελ κε εκεξνκελία 14-1-2011 
εθινγή ηνπ Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Γεκεηξίνπ Πνιηηφπνπινπ ηνπ Ισάλλε, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ 
παξαηηεζέληνο θ. Νηθνιάνπ Νηξγηαλλάθε ηνπ Κσλ/λνπ, ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθηειεζηηθνχ κέινπο ηνπ Γ, γηα ην 
ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ παξαηηεζέληνο κέινπο, ήηνη έσο ηελ 20-12-2012. 
 
ην έβδνκν (7ν) ζέκα ηεο Ηκεξεζίαο Γηαηάμεσο ε Γεληθή πλέιεπζε πξνέβε ζηε ρνξήγεζε αδείαο, ζχκθσλα 
κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ θ.λ. 2190/20, ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο θαη ζηα 
ζηειέρε ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα κεηέρνπλ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζε Γηνηθεηηθά 
πκβνχιηα ή ζηελ Γηεχζπλζε εηαηξεηψλ κε ζθνπνχο φκνηνπο ή παξεκθεξείο, ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ Δηαηξεία, 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε, παξάγξαθνο 5 ηνπ θ.λ. 2190/1920. 
 
ην φγδνν (8ν) ζέκα ηεο Ηκεξεζίαο Γηαηάμεσο, ε Γεληθή πλέιεπζε πξνέβε ζηε ρνξήγεζε εηδηθήο αδείαο θαη 
ελέθξηλε ηελ εμαγνξά ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΤΜΗ 
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», κε πσιήηξηα ηελ εηαηξεία 
«COSMOLINE ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ», έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο 
4.000.000,00 επξψ, ζε εθηέιεζε ηνπ ήδε, απφ 13-1-2011, θαηαξηηζζέληνο πξνζπκθψλνπ αγνξάο. 
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Ολοκλήπυζη ηακηικού θοπολογικού ελέγσος για ηιρ σπήζειρ 2007-2008-2009 
ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4.1.3.1 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ηνπ άξζξνπ 10 παξ.1 ηνπ  Ν.             
3340/2005, ε ΙΝΣΔΡΣΔΚ Α.Δ.-ΓΙΔΘΝΔΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ , αλαθνίλσζε ζηηο 30-06-2011 φηη νινθιεξψζεθε ν 
ηαθηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2007, 2008 θαη 2009. Καηά ηνλ θνξνινγηφ έιεγρν 
πνπ δηελεξγήζεθε , ηα βηβιία ηεο εηαηξείαο θξίζεθαλ επαξθή θαη εηιηθξηλή , ην δε ζπλνιν ησλ θαηαινγηζζέλησλ 
θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ αλήιζε ζε επξψ 356.468.  εκεηψλεηαη φηη ε Δηαηξεία έρεη επηβαξχλεη , κε ηε κνξθή 
πξφβιεςεο , ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ρξήζεσλ απηψλ , κε πνζφ επξψ 120.000.  Ωο εθ ηνχηνπ , ε 
πξφζζεηε επηβάξπλζε γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Α’ εμακήλνπ 2011 αλέξρεηαη ζε επξψ 236.468. 
 
 

Β. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

 - υναλλαγματικός κίνδυνος 

 
ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο (αγνξέο-πσιήζεηο) γίλεηαη ζε επξψ, κε ζπλέπεηα ν 
ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο λα είλαη αλχπαξθηνο θαη δελ κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 
εηαηξείαο. 

 

- Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η πηζησηηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε κεγάιε δηαζπνξά ησλ πειαηψλ ηεο εμαζθαιίδεη ζηελ εηαηξεία 
αζθάιεηα ησλ απαηηήζεσλ ηεο, κε ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ρνξεγνχκελσλ πηζηψζεσλ 
ψζηε απηέο λα κελ ππεξβαίλνπλ ην νξηζζέλ πηζησηηθφ φξην. 
Δπίζεο ε εηαηξεία έρεη αζθαιίζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απαηηήζεσλ ηεο έλαληη θηλδχλνπ επηζθάιεηαο 
είζπξαμεο. ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ε εηαηξεία πξνβαίλεη ζε πξφβιεςε επηζθαιψλ πειαηψλ ζεκαληηθά 
κεγαιχηεξε έλαληη ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, εθθξάδνληαο κηα πην ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο 
ηεο εηαηξείαο, ζε έλα πεξηβάιινλ απμεκέλσλ πηζησηηθψλ δηαθπκάλζεσλ. 
 
 

 - Ρευστότητα 

 
Η εηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη δπζθνιία ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, γεγνλφο πνπ πεγάδεη: α) απφ 
ηηο θαιέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο, β) απφ ηελ πςειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα πνπ έρεη απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο 
νξγαληζκνχο θαη γ) απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ησλ νπνίσλ ε εκθαληδφκελε αμία ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δελ απνθιίλεη απφ ηελ εχινγε αμία απηψλ. 
 

 - Αποθέματα 

 

Η εηαηξεία ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα (αζθάιηζε, θχιαμε) γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν θαη ηηο 
ελδερφκελεο δεκηέο ιφγσ απψιεηαο απνζεκάησλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θινπέο θ.ι.π. Παξάιιεια εμαηηίαο 
ηνπ φηη ε εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα (θαηά κεγάιν κέξνο) ησλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, φπνπ ν 
θίλδπλνο εκπνξηθήο  απαμίσζεο ησλ απνζεκάησλ ιφγσ αιιαγήο κνληέισλ είλαη ηδηαίηεξα πςειφο, επαλεμεηάδεη 
ησλ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ απνζεκάησλ θαη ζρεκαηίδεη θαηάιιειεο πξνβιέςεηο, ψζηε ε αμία ηνπο 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα είλαη πξαγκαηηθή.  Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηεο 
θχζεο ησλ πξντφλησλ, ζηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε κε δηαηήξεζε πςειψλ απνζεκάησλ, ρσξίο θπζηθά λα 
δηαηαξάζζεηαη ε νκαιή πξντνληηθή ηξνθνδνζία ησλ πειαηψλ ηεο. 
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Γ. ημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες και συνδεδεμένα μέρη 

 
Ωο ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 ελλννχληαη, εθηφο απφ ηηο ζπγγελείο εηαηξείεο, ηα  
κέιε ηεο Γηνίθεζεο θαη ηα Γηεπζπληηθά ζηειέρε. Οη ζπλαιιαγέο, ηα έζνδα θαη ηα έμνδα κε  ηηο ζπγγελείο  
εηαηξείεο θαη ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο θαη ηα Γηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο γηα ην δηάζηεκα  
01.01.2011 έσο 30.06.2011 θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπο ζηηο 30.06.2011 
αλαιχνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο : 
 
(πνζά ζε ρηι. επξψ) 
α)Έζνδα 43,50 

β)Έμνδα 81,20 

γ)Απαηηήζεηο  9.305,10 

δ)Τπνρξεψζεηο  69,20 

ε)πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο  520,40 

ζη)Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο  12,80 

δ)Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο  0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(πνζά ζε ρηι. επξψ) 

      
ΠΩΛΗΔΙ  ΑΓΑΘΩΝ 

ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

ΑΓΟΡΔ  
ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

ΚΡΔΣΑ ΟΛΤΜΠΙΑ ΑΔ 0,20 0,20     

COSMOLINE ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΔ 
ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΔ 0,30 9.185,30 3,40 2,80 

VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS 26,40 44,30 27,50 63,90 

INTERJET AE 0,60 2,20 0,00 0,00 

ΙΓΜΑΝΔΣ ΑΔ  7,30 53,20 0,00 0,00 

ΓΔΜΚΟ-ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ & ΔΜΠΟΡΙΚΗ  5,40 12,40 0,00 0,00 

INTERJET ΔΛΙΚΟΠΣΔΡΑ ΔΛΛ. ΑΝ. ΔΣ. 0,20 0,90 0,00 0,00 

ΑΙΓΛΗ ΑΔ 0,00 0,00 1,80 0,00 

DEMCO INSURANCE LIMITED-ΤΠΟΚ 0,00 0,10 48,50 2,50 

INTERTIME ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Δ. 0,10 0,10 0,00 0,00 

HELLENIC POST CREDIT Α.Δ.Π.Π. 1,20 0,20 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ 41,70 9.299,00 81,20 69,20 

ΡΟΤΟΤ Π. ΔΛΠΙΓΑ & ΙΑ 
ΔΔ/ΗΛΔΚΣΡΟΡΑΜΑ 1,8 6,1 0,00 0,00 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 43,50 9.305,10 81,20 69,20 
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ηηο ζπλαιιαγέο θαη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο πεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο ( 
κε ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο) ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, χςνπο 360 ρηι. επξψ θαζψο θαη νη ακνηβέο ησλ κειψλ 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, χςνπο 117 ρηι. επξψ. 
 
ηηο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε πεξηιακβάλνληαη εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ θνηλφ ηνλ θχξην κέηνρν. Η 
απαίηεζε πνζνχ 9.185,30 ρηι. επξψ απφ ηελ εηαηξεία COSMOLINE ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΔ 
αλαιχεηαη σο εμήο : 
α) 5.160,00 ρηι. επξψ έλαληη αχμεζεο Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ. 
β) 4.000,00 ρηι. επξψ γηα αγνξά κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο KBI IMPULS HELLAS AEE 
γ) 25,30 ρηι. επξψ ππφινηπν απφ πψιεζε πξντφλησλ. 

 

Δ.  Αναλυτικές πληροφορίες κατά το άρθρο 4 παρ. 7Ν. 3556/2007 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

Ι. Γιάπθπυζη μεηοσικού κεθαλαίος ηηρ Δηαιπείαρ 
 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε νθηψ εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ρηιηάδεο δηαθφζηα ηξηάληα έμη 
επξψ (€8.200.236), δηαηξνχκελν ζε έληεθα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ηξηάληα ηξεηο ρηιηάδεο δηαθφζηεο 
(11.233.200), θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εβδνκήληα ηξηψλ ιεπηψλ ηνπ 
επξψ (€ 0,73) ε θάζε κία. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, ζην ζχλνιφ ηνπο, είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε 
ζηελ θαηεγνξία «Μεζαίαο θαη Μηθξήο Κεθαιαηνπνίεζεο» ηεο Αγνξάο Αμηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 
 

 

II. Πεπιοπιζμοί ζηη μεηαβίβαζη ηυν μεηοσών ηηρ Δηαιπείαρ 
Η κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη βάζεη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδεη ν Νφκνο θαη νη δηαηάμεηο 
ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ελψ δελ πθίζηαληαη βάζεη θαηαζηαηηθνχ πεξηνξηζκνί ζηε 
κεηαβίβαζή ηνπο. 
 

III. ημανηικέρ άμεζερ ή έμμεζερ ζςμμεηοσέρ. 
Η εηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 6,46% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο Cosmoline A.E. 
 

IV. Μεηοσέρ παπέσοςζερ ειδικά δικαιώμαηα ελέγσος 
 
Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ. 
 

V. Πεπιοπιζμοί ζηο δικαίυμα τήθος 
 
Γελ πξνβιέπνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ 
ηηο κεηνρέο ηεο. 
 

VI. ςμθυνίερ μεηόσυν ηηρ Δηαιπείαρ 
 
Γελ είλαη γλσζηή ζηελ Δηαηξεία ε χπαξμε ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη 
πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ή ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ  ςήθνπ πνπ απνξξένπλ 
απφ ηηο κεηνρέο ηεο. 
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     VII. Κανόνερ διοπιζμού και ανηικαηάζηαζηρ μελών Γ.. και ηποποποίηζηρ καηαζηαηικού 
 
Οη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κ.Ν. 2190/1920, εθηφο 
απφ ηηο εμήο ξπζκίζεηο: α) δελ πξνβιέπεηαη φηη κέινο ηνπ Γ.. κπνξεί λα είλαη θαη λνκηθφ πξφζσπν, β) δελ  
παξέρεηαη ηδηαίηεξν δηθαίσκα ζε κεηφρνπο λα δηνξίδνπλ κέιε ηνπ Γ.., γ) δελ πξνβιέπεηαη εθινγή κειψλ Γ.. 
βάζεη θαηαιφγσλ, ε) δελ πξνβιέπεηαη ε εθινγή αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ θαη ζη) ζε πεξίπησζε  
παξαίηεζεο, ζαλάηνπ, ε ελ γέλεη απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηνπ Γ.. ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ 
δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ ην έξγν ηνπο άλεπ αληηθαηαζηάζεσο ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ. Οη θαλφλεο πεξί  
ηξνπνπνηήζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο δελ δηαθνξνπνηνχληαη νπζηαζηηθά απφ ηα πξνβιεπφκελα 
ζηνλ Κ.Ν. 2190/1920 
 
 

 

VIIΙ. Απμοδιόηηηα ηος Γ.. για ηην έκδοζη νέυν ή για ηην αγοπά ιδίυν μεηοσών 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 ζηνηρ. β) θαη γ) ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο έρεη ην δηθαίσκα, 
θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ 
άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, 
κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ 
ηνπ. Σν πνζφλ ησλ απμήζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί 
θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε.  Η πην πάλσ εμνπζία ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηα πέληε ρξφληα γηα θάζε αλαλέσζε.   

 

IX. ημανηικέρ ζςμθυνίερ πος ηίθενηαι ζε ιζσύ, ηποποποιούνηαι ή λήγοςν ζε πεπίπηυζη αλλαγήρ 

ελέγσος καηόπιν δημόζιαρ ππόηαζηρ. 
 
Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ 
έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο. 

 

X. ςμθυνίερ με μέλη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ή ηο πποζυπικό ηηρ Δηαιπείαρ 
 
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο, νη 
νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο 
βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο.   

 
 
 

Αζήλα,  30  Απγνχζηνπ  2011 
Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 
 

Γεκήηξηνο Κνληνκελάο                            Γεκήηξηνο Ι. Πνιηηφπνπινο 
                                                                                
 
 
 
                                                                                  Πξφεδξνο                                      Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
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4. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΗ 30Η  ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 

(πνζά ζε ρηι. επξψ) 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ εκείσζε 30/06/2011 31/12/2010 

Μη-κςκλοθοπούν Δνεπγηηικό     

Τιηθά πάγηα ζηνηρεία απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 6.1              5.291            5.331  

Λνηπά πιηθά πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 6.1                 198               223  

Άπια ζηνηρεία 6.1                  60                72  

πκκεηνρέο(ζε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία) 6.2              1.541            1.491  

Λνηπέο απαηηήζεηο 6.3              9.198                37  

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 6.12              1.134            1.193  

χλνιν κε-θπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ           17.422              8.347  

Κςκλοθοπούν Δνεπγηηικό    

Απνζέκαηα               7.205            4.568  

Eκπνξηθνί Υξεψζηεο 6.4            12.977          11.477  

Πξνπιεξσκέο 6.5                 101                97  

Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ 6.6                 607          11.007  

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 6.7              1.296            1.012  

χλνιν θπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ           22.186        28.161  

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ           39.608            36.508  

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ    

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ    

Μεηνρηθφ Κεθάιαην               8.200            8.200  

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ άξηην               3.746            3.746  

Aπνηειέζκαηα πεξηφδνπ        - 199                15  

Απνηίκεζε ζπκκεηνρήο            - 2.798  - 2.798  

Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα              14.229              14.215  

χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ           23.178        23.378  

Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ    

Παξνρέο  πξνζσπηθνχ 6.8                 115                   384  

Λνηπέο πξνβιέςεηο 6.9                 814                   963  
Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο(γηα ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο) 6.10              3.422            3.672  

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 6.12              1.103            1.111  

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ             5.454          6.130     

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ    

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο(γηα ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο) 6.10                 505               504  

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηξάπεδεο               2.376   

Δκπνξηθνί θαη άιινη πηζησηέο               5.290            4.151  

Σξέρνπζα θνξνινγία                  586               454  

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 6.13              2.219            1.891  

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ           10.976          7.000  

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ            39.608        36.508      
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ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 

(πνζά ζε ρηι. επξώ)  30/06/2011 30/06/2010      1/4-30/06/2011      1/4-30/06/2010  

Κύκλορ επγαζιών(πυλήζειρ)  15.596            18.794               8.914                     9.869 

Κφζηνο πσιεζέλησλ  12.572            14.730               7.374                     7.908 

Μικηό κέπδορ  3.024      4.064               1.540                     1.961 
     
Άιια εηζνδήκαηα                                           6.14 1.463        597              1.074                        347 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο                        6.15 -1.678            -1.496               - 968                      - 781 

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο                     6.15 -2.402    -2.844              -1.406                   - 1.441 

Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο                             -59      -152                  -11                        - 23 

Λεηηνπξγηθά θαη έθηαθηα θέξδε   

                 

348                169                  229                          63 

     

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα  38        76                    5                          60 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  -330     -149               - 205                        - 73 

Κέξδε(δεκίεο) πξν θόξωλ  56        96                       29                         50 

     

Φφξνη  255        62            255                         62 

Κέξδε(δεκίεο) κεηά από θόξνπο  -199        34             - 226                        -12 

     

Κέξδε(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή(€)  -0,018            0,003  

Κέξδε(δεκίεο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ  

                  

243                 84                 176                        -38 

Κέξδε(δεκίεο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ 

απνζβέζεωλ 

 

                 

332                203              220                         21 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

             (Έκκεζε Μέζνδνο) 
(πνζά ζε ρηι. επξψ)                                                                                                     1/1 - 30/06/2011             1/1 - 30/06/2010 

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ   

Κέξδε /(δεκηέο) πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) 56 96 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:     

Απνζβέζεηο 89 119 

Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0 108 

Πξνβιέςεηο -363 17 
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο 0 -85 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 330 149 

Πηζησηηθνί ηφθνη -38 -76 

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ 
θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:     

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ -2.636 -4.022 

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ -1.788 845 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) 1.467 2.164 

Μείνλ:     

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -330 -149 

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη -179 -83 

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α) -3.392 -917 

Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ     

Πξνθαηαβνιή γηα αγνξά κεηνρψλ εηαηξείαο ΚΒΙ HELLAS -4.000 0 

Έλαληη απμήζεσο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ εηαηξείαο COSMOLINE -5.160 0 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -18 -11 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 6 24 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 38 76 

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β) -9.134 89 

Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ     

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα  3.300   

Εμνθιήζεηο δαλείσλ -925 0 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 
(ρξενιχζηα) -249 -256 
ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ (γ) 2.126 -256 
Καθαπή αύξηζη / (μείυζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και 

ιζοδύναμα πεπιόδος (α) + (β) + (γ) -10.400 -1.084 

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζευρ 11.007 9.928 

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζευρ 607 8.844 
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ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ 

        (πνζά ζε ρηι. επξώ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μεηνρηθό 

Κεθάιαην 

Γηαθνξά από 

έθδνζε 

Μεηνρώλ 

Τπέξ ην 

Άξηην 

Έθηαθην 

Απνζεκαηηθό 

Λνηπά 

Απνζεκαηηθά  

Απνζεκαηηθό 

Απνηίκεζεο 

Απνηειέζκαηα 

Πεξηόδνπ 

ύλνιν 

Καζαξή ζέζε 

έλαξμεο 

πεξηόδνπ(ηελ 

01.01.2011 ) 8.200  3.746  9.479  4.736  -2.798 15  23.378  

Μεηαθνξά 

απνζεκαηηθώλ           

Μείωζε 

έθηαθηνπ 

απνζεκαηηθνύ           

Κέξδε  ηεο 

πεξηόδνπ, 

κεηά από 

θόξνπο θαη           -199 -199 

Καζαξή ζέζε 

ιήμεο πεξηόδνπ 

(ηελ 

30.06.2011) 8.200  3.746  9.479  4.736  -2.798 -184 23179 

 Μεηνρηθό 

Κεθάιαην 

Γηαθνξά από 

έθδνζε 

Μεηνρώλ 

Τπέξ ην 

Άξηην 

Έθηαθην 

Απνζεκαηηθό 

Λνηπά 

Απνζεκαηηθά  

Απνζεκαηηθό 

Απνηίκεζεο 

Απνηειέζκαηα 

Πεξηόδνπ 

ύλνιν 

Καζαξή ζέζε 

έλαξμεο 

πεξηόδνπ(ηελ 

01.01.2010 ) 8.200  3.746  9.479  4.499    799  26723  

Μεηαθνξά 

απνζεκαηηθώλ       29    -29  

Μείωζε 

έθηαθηνπ 

απνζεκαηηθνύ            

Κέξδε  ηεο 

πεξηόδνπ, 

κεηά από 

θόξνπο           34 34  

Καζαξή ζέζε 

ιήμεο πεξηόδνπ 

(ηελ 

30.06.2010) 8.200  3.746  9.479  4.528   804 26757  
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5.   ΗΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

 

5.1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 

 
Η Δηαηξεία ΙΝΣΔΡΣΔΚ Α.Δ. ΓΙΔΘΝΔΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ 
Απηνκαηηζκνχ Γξαθείνπ, Σειεπηθνηλσληψλ, Δπαγγεικαηηθψλ πζηεκάησλ Ήρνπ θαη Δηθφλαο ηεο Panasonic, 
(ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα ηειεθσληθά θέληξα, αζχξκαηα θαη θηλεηά ηειέθσλα, fax, θσηναληηγξαθηθά 
κεραλήκαηα, θ.ι.π) θαζψο θαη ηα θαηαλαισηηθά (consumer) πξντφληα φπσο ηειενξάζεηο (PLASMA θαη LCD), 
DVD recorders θαη players, Home cinema, ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο, βηληενθάκεξεο, θ.ι.π. 
 
Η ζπκθσλία απνθιεηζηηθήο δηαλνκήο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο PANASONIC EUROPE Ltd, παξαηάζεθε έσο 
ηελ 31-03-2012, δπλάκεη ηεο κε εκεξνκελία 01-04-2011 «χκβαζεο δηαλνκήο», κε βάζε ζρεηηθφ φξν ηεο  
νπνίαο, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αλαλέσζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ κεξψλ.  
 
Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζηελ θχξηα αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 
 
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2011 εγθξίζεθαλ γηα έθδνζε 
κε απφθαζε ηνπ ππ’ αξηζκφ 335 πξαθηηθνχ ηεο πλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 30 Απγνχζηνπ 
2011. 
  

5.2 Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 

 
Οη θχξηεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαιχνληαη 
παξαθάησ : 
 

5.2.1 Βάση προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων 

 
Η εηαηξεία ζπλέηαμε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ γηα πξψηε θνξά γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 
ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2005 (εκεξνκελία κεηάβαζεο απνηειεί ε 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ 2004). Γελ ππάξρνπλ πξφηππα πνπ 

λα έρνπλ εθαξκνζζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθαξκνγήο ηνπο. 
 
Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ελδηάκεζσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζχκθσλεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2010. 

 
 
Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο 
απφ ηελ απνηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε ηξέρνπζεο αμίεο θαη βάζεη ηεο 
αξρήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. 
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5.2.2 Μετατροπή ξένων νομισμάτων 

 
(1)  Νφκηζκα κέηξεζεο θαη αλαθνξάο 

 
Σν λφκηζκα κέηξεζεο θαη αλαθνξάο ηεο Δηαηξείαο απφ ηελ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ 2002 είλαη ην Δπξψ, θαηά ζπλέπεηα νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (€), ην λφκηζκα απνηίκεζεο ηεο εηαηξείαο. 
 
(2) πλαιιαγέο θαη ππφινηπα 
 
Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο 
ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηεο 
εκεξνκελίαο ζχληαμεο. Σα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηέηνηεο ζπλαιιαγέο (θαη απφ ηε κεηαηξνπή 
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα) αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ. 

5.2.3 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 
Σα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο θηήζεσο ηνπο ή ζηηο 
αμίεο θφζηνπο φπσο απηφ πξνζδηνξίζηεθε βάζε εχινγσλ αμηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο, κείνλ, 
θαη’αξρήλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεχηεξνλ, ηπρφλ απαμηψζεηο ησλ παγίσλ. Σν θφζηνο θηήζεσο 
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. 
Δηδηθφηεξα ε αμία ηνπ νηθνπέδνπ θαη ηνπ θηηξίνπ ησλ γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο αξρηθά πξνζδηνξίζζεθε βάζεη 
εθηίκεζεο ηνπ νίθνπ LAMBERT SMITH HAMPTON (HELLAS), θαη ζηε ρξήζε 2008 ην αλσηέξσ αθίλεην 
πσιήζεθε θαη αλακηζζψζεθε (SALE AND LEASE BACK) απφ ηελ εηαηξεία ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΔ 
ΜΙΘΩΔΙ ΑΔ . 
 
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο 
μερσξηζηφ πάγην κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη δαπάλεο απηέο απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 
αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί 
αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 
 
Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ απνζβέλνληαη) 
ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη ησ εμήο : 
 
 
 Κηίξηα         40 έηε      
 Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο        5 έηε 
 Απηνθίλεηα     5-10 έηε      
 Λνηπφο εμνπιηζκφο    2-10 έηε       
  
 
Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε 
εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ 
αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 
 
Καηά ηελ απφζπξζε ή πψιεζε θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο δηαγξάθνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο απφζπξζεο ή ηεο 
πψιεζεο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Όηαλ ηα απνζπξφκελα ή  
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πσινχκελα ελζψκαηα πάγηα έρνπλ απνηηκεζεί ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, ην ηπρφλ απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο 
πνπ ππάξρεη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ απφζπξζε ή πψιεζε, κεηαθέξεηαη ζηα θέξδε εηο λένλ. 
 
 
 

5.2.4 Ασώματες ακινητοποιήσεις 

 
Λνγηζκηθφ (θαη πξνγξάκκαηα) 
 
Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθνχ θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ απηφ λα ηεζεί ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο. Οη δαπάλεο πνπ εληζρχνπλ ή 
επεθηείλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξα απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, 
αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε θαη πξνζηίζεληαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν θφζηνο 
αγνξάο πνπ αλαγλσξίδεηαη σο αζψκαηε αθηλεηνπνίεζε απνζβέλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ (5-8) έηε. 
 

5.2.5 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

 
Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη άιια κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εμεηάδνληαη γηα πηζαλή δεκία 
απνκεηψζεσο, φπνηε γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο κπνξεί λα κελ 
είλαη αλαθηήζηκε. Οπνηεδήπνηε ε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν 
πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκηά απνκείσζεο ηνπ, θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Η αλαθηήζηκε αμία 
ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο εθηηκψκελεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο 
αμίαο ρξήζεσο (value in use). Καζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ε εθηθηή πξφζνδνο απφ ηελ πψιεζε ελφο 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κίαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε 
γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ελ ρξήζεη είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ 
ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ 
δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Αλ κηα επηρείξεζε δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
εθηηκήζεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ην νπνίν ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο 
ηνπ, ηφηε πξνζδηνξίδεη ηα αλαθηήζηκν πνζφ ηεο κνλάδαο πνπ δεκηνπξγεί ηακηαθέο ξνέο ζηελ νπνία αλήθεη ην 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 
 
Αληηινγηζκφο δεκηάο απνκείσζεο ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ινγίζζεθε ζε πξνεγνχκελα έηε, 
γίλεηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ ηθαλέο ελδείμεηο φηη ε απνκείσζε απηή δελ ππάξρεη πιένλ ή έρεη κεησζεί. ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο ν αλσηέξσ αληηινγηζκφο αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν. 
 
Η Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ππάξρεη ζέκα απαμίσζεο ηνπ παγίνπ εμνπιηζκνχ ηεο Δηαηξείαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 
έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ππνινγηζκφ ησλ αλαθηήζηκσλ πνζψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 
 

5.2.6 Άλλες επενδύσεις 

 
Οη ηίηινη πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνλ αλσηέξσ ινγαξηαζκφ ζπληζηνχλ ζπκκεηνρή ζε επηρείξεζε πνπ δελ είλαη 
εηζεγκέλε ζε ελεξγφ αγνξά θαη εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ΓΠΥΠ 39 “Σίηινη δηαζέζηκνη πξνο πψιεζε”. Οη 
ηίηινη απηψλ ησλ κεηνρψλ θαηά ηελ αξρηθή επηκέηξεζε ηελ 31.12.2003 θαηαρσξήζεθαλ ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο  
πνπ είλαη ε εχινγε αμία ηεο αληηπαξνρήο πνπ δφζεθε γηα ηελ απφθηεζή ηνπο κείνλ ηελ πξφβιεςε ππνηίκεζεο 
κέρξη ηελ 31.12.2003. 
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Η εηαηξεία απνηηκνχζε ηνπο αλσηέξσ ηίηινπο κέρξη ηελ ρξήζε 2009 ην θφζηνο θηήζεσο ηνπο. 
 
ηε ρξήζε 2010 ε εηαηξεία γηα ηελ πην θαηάιιειε παξνπζίαζε ησλ αλσηέξσ ηίηισλ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 8, 
πξνέβε ζε αιιαγή ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο θαηαρψξεζεο ησλ απφ ηελ αμία θηήζεσο ζηελ εχινγε αμία. 
Η αιιαγή απηή πξνέθπςε σο ζπλέπεηα ηεο ζηξαηεγηθήο αιιαγήο ηνπ βαζηθνχ αληηθεηκέλνπ αλάπηπμεο ηεο 
εηαηξείαο ζπκκεηνρήο φπσο απηή νξίζζεθε απφ ην Γ.. ηεο εηαηξείαο. 
 
Καηά ηελ 31.12.2010 ε ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία COSMOLINE ΑΔ αλήξρεην ζε 6,46%. 
 
Σελ πεξίνδν 01.01.-30.06.2011 έγηλαλ ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 5.160 ρηι,  ζχκθσλα κε 
ηελ απφ 29.02.2011 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο COSMOLINE ΑΔ, γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, πνπ 
εκθαλίδνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ «Λνηπέο απαηηήζεηο». 
 
Ήδε κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο παξνχζαο έθζεζεο  απφ ην αλσηέξσ πνζφ επηζηξάθεθαλ  επξψ 2.000 
ρηι. 

5.2.7 Αποθέματα 

 
Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο 
αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Η θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία 
εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
 

5.2.8 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς χρεώστες 

 
Οη πειάηεο θαη νη ινηπνί ρξεψζηεο παξνπζηάδνληαη αθνχ αθαηξεζνχλ νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 
πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ. Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 
γίλεηαη κφλν γηα ρξεψζηεο πνπ ηα ρξέε ηνπο ζεσξνχληαη ακθίβνιεο είζπξαμεο ή έρνπλ θηλεζεί λνκηθέο 
δηαδηθαζίεο.  
 
Όιεο νη απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ινγηζηηθήο 
θαηάζηαζεο.  
 

5.2.9 Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο 
βξαρππξφζεζκεο κεληαίεο επελδχζεηο. 
 

5.2.10  Υόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

 
Ο ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ. Ο ηξέρσλ θφξνο 
εηζνδήκαηνο αθνξά, θφξν επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο φπσο αλακνξθψζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ, θαη ππνινγίζηεθε κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 
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Η αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνρξεψζεσο (liability method) ζε φιεο 
ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη 
ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. 
 
Οη αλακελφκελεο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο πξνζδηνξίδνληαη θαη 
εκθαλίδνληαη είηε σο κειινληηθέο (αλαβαιιφκελεο) θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, είηε σο αλαβαιιφκελεο 
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο. 
 
Καηαρσξνχληαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη ηηο 
κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο θαηά ηελ έθηαζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν 
θέξδνο έλαληη ηνπ νπνίνπ ε εθπεζηέα πξνζσξηλή δηαθνξά κπνξεί λα αμηνπνηεζεί. 
 
Η ινγηζηηθή αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ αλαζεσξείηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ 
θαη κεηψλεηαη ζην βαζκφ πνπ δελ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ππάξμνπλ αξθεηά θνξνινγεηέα θέξδε έλαληη ησλ 
νπνίσλ λα ρξεζηκνπνηεζεί κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ. 
 
Οη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο 
απνηηκψληαη ζην πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζεί ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο (ή λα αλαθηεζεί απφ απηέο), κε ηε 
ρξήζε θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ (θαη θνξνινγηθψλ λφκσλ) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί, ε νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί, 
κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ. 
 
Η εηαηξεία έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009. 
 

5.2.11  Παροχές σε εργαζόμενους 

 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2112/20 ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη απνδεκηψζεηο ζηνπο απνρσξνχληεο ή 
απνιπφκελνπο ππαιιήινπο ηεο, ην δε χςνο ησλ ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο, 
ην χςνο ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ ηξφπν απνκάθξπλζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). ηελ πεξίπησζε 
απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί είλαη ίζν κε ην 
40% ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ πνπ ζα θαηαβάιινληαλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο. 
 
Σα πξνγξάκκαηα γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο φζνλ αθνξά ηελ απνδεκίσζε θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ 
ππεξεζία εκπίπηνπλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ζχκθσλα κε ΓΛΠ 19 – «Παξνρέο 
Δξγαδνκέλσλ». Η ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 
παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κεηαβνιέο 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα αθαηαρψξεηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Η 
δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηελ ρξήζε ηεο 
κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε 
ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ καθξνπξφζεζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 
 
Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη 
είλαη πάλσ ή θάησ απφ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα 
απνηειέζκαηα κέζα ζηνλ αλακελφκελν κέζν αζθαιηζηηθφ ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. Σν 
θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζη’ απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή 
ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζη’ απνηειέζκαηα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν 
σξίκαλζεο. 
 
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη 
δεδνπιεπκέλεο. 
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5.2.12 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 

 

Πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζα, λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα 
παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ ψζηε λα ηαθηνπνηεζεί ε ππνρξέσζε, θαη 
κπνξεί λα γίλεη κηα αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ πνζνχ. 
 
Οη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη 
πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε 
ηεο ππνρξέσζεο θαη αλαιχνληαη σο θάησζη: 

 
 
 
-Πξφβιεςε γηα εγγπήζεηο επί πσιήζεσλ. 
Καηά ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2011 ππνινγίζζεθε πξφβιεςε 64 ρηι. επξψ κε πνζνζηφ 0,55% επί ησλ πσιήζεσλ 
ησλ πξντφλησλ SYSTEMS θαη CONSUMER.  

5.2.13  Φρηματοδοτικές Μισθώσεις 

 

Η εηαηξεία ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κίζζσζεο επί ελζσκάησλ παγίσλ σο κηζζσηήο. Όηαλ νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε 
ησλ ελζσκάησλ παγίσλ πνπ εθκηζζψλνληαη, κεηαθέξνληαη ζην κηζζσηή, ηφηε νη αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο 
ραξαθηεξίδνληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Όιεο νη ππφινηπεο ζπκβάζεηο κίζζσζεο ραξαθηεξίδνληαη σο 
ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο ν ινγηζηηθφο 
ρεηξηζκφο ηνπο, έρεη σο εμήο : 
 
α) Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 
 
ηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ν κηζζσκέλνο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεηαη ζηελ 
αλάινγε θαηεγνξία παγίσλ, φπσο θαη ηα ηδηφθηεηα πάγηα, ελψ ε ζρεηηθή ππνρξέσζε πξνο ηνλ εθκηζζσηή 
πεξηιακβάλεηαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο. Σα κηζζσκέλα, κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, πάγηα θαη ε ζρεηηθή 
ππνρξέσζε, αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηε κηθξφηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ παγίσλ θαη ηεο 
παξνχζαο αμίαο ησλ ειαρίζησλ ππνρξεσηηθψλ κηζζσκάησλ, θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, πνπ έρνπλ 
ζπκθσλεζεί λα θαηαβιεζνχλ ζηνλ εθκηζζσηή. Η παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ ππνινγίδεηαη κε επηηφθην 
πξνεμφθιεζεο εθείλν πνπ αλαθέξεηαη κε βάζε ην επηηφθην δαλεηζκνχ πνπ ζα επηβαξπλφηαλ ε εηαηξεία γηα 
αληίζηνηρε ρξεκαηνδφηεζή ηεο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ηα πάγηα απνζβέλνληαη κε  
βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπο, εθηφο αλ ε  δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο είλαη κηθξφηεξε θαη ην πάγην δελ αλακέλεηαη 
λα πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ηεο εηαηξείαο θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, νπφηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε 
βάζε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ εθκηζζσηή, θαηαλέκνληαη ζε κείσζε 
ηεο ππνρξέσζεο θαη επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ σο έμνδα εθ ηφθσλ, κε βάζε ηελ ηνθνρξενιπηηθή 
πεξίνδν. Καηά ηελ πψιεζε ελφο παγίνπ ζηνηρείνπ θαη ηαπηφρξνλα ηελ επαλακίζζσζή ηνπ κε ρξεκαηνδνηηθή 
κίζζσζε, ε δηαθνξά (θέξδνο) κεηαμχ ηηκήκαηνο πψιεζεο θαη αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ κηζζσκέλνπ ζηνηρείνπ 
δελ αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο αιιά ινγίδεηαη σο αλαβαιιφκελν εηζφδεκα (έζνδα επνκέλσλ 
ρξήζεσλ) θαη άγεηαη ζε φθεινο ησλ απνηειεζκάησλ αλάινγα κε ηα έηε κίζζσζεο. 
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β) Λεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 
 
ηηο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ, ε εηαηξεία δελ θαηαρσξεί ην κηζζσκέλν πάγην σο ζηνηρείν 
ελεξγεηηθνχ, αλαγλσξίδεη δε, σο έμνδν, ζηηο θαηεγνξίεο δηνηθεηηθά έμνδα θαη έμνδα δηαζέζεσο, ην πνζφ ησλ 
κηζζσκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρξήζε ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ, κε ηε κέζνδν ηνπ δεδνπιεπκέλνπ. 
 

5.2.14  Πιστοδοτικοί κίνδυνοι 

 

Η εηαηξεία εθηίζεηαη ζε πηζηνδνηηθνχο θηλδχλνπο ζηελ είζπξαμε ππνινίπσλ πειαηψλ. ηα πιαίζηα ειέγρνπ ηνπ 
πηζηνδνηηθνχ θηλδχλνπ εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα ζαθή πηζηνδνηηθή πνιηηηθή πνπ παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη 
ζε ζπλερή βάζε, ψζηε ε ρνξεγνχκελε πίζησζε λα κελ ππεξβαίλεη ην αλά πειάηε νξηζζέλ πηζησηηθφ φξην. 
Δπίζεο κέξνο ησλ απαηηήζεσλ αζθαιίδνληαη βάζεη εηδηθνχ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ πηζηψζεσλ. 
 

5.2.15  Αναγνώριση εσόδων 

 
Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ ηνπο 
αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Η αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο : 
 
(α) Πσιήζεηο αγαζψλ 
 
Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη 
απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. 
 
(β) Παξνρή ππεξεζηψλ 
 
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην 
εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο. 

5.2.16  Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
Έρεη δνζεί εγγπεηηθή επηζηνιή γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ πξνο ηελ πξνκεζεχηξηα PANASONIC 
MARKETING EUROPE GMBH, πνζνχ επξψ 10.000.000,00 
 

5.2.17  Μερίσματα 

 

Με βάζε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, νη εηαηξείεο ππνρξενχληαη θάζε ρξήζε λα δηαλέκνπλ ζηνπο κεηφρνπο ηνπο, 
ηνπιάρηζηνλ ην 35% ησλ θεξδψλ θαη κεηά ηελ θξάηεζε γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ. 
 

5.2.18   Αναταξινόμηση στοιχείων κατάστασης συνολικών εσόδων  

 
Γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο, έγηλε αλαηαμηλφκεζε ησλ θαησηέξσ θνλδπιίσλ ηεο πεξηφδνπ 01/01-30/06/10: 
α) Μεηαθνξά 105 ρηι. επξψ πνπ αθνξά έζνδα απφ πψιεζε αθηλήηνπ (sale and lease back) θαη 62 ρηι. επξψ 
έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, απφ ην ινγαξηαζκφ «Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο» ζηνλ 
ινγαξηαζκφ « Άιια εηζνδήκαηα» θαη 
β) ηα «Κέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ» δελ πεξηειήθζεθαλ ην αλσηέξσ  
πνζφ ησλ 105 ρηι. επξψ θαη 20 ρηι. επξψ δεκίεο απφ πψιεζε-θαηαζηξνθή παγίσλ. 
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6.  ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

 

                         6.1Πάγια Τλικά και Άυλα Περιουσιακά τοιχεία 

(πνζά ζε ρηι.επξώ) 

 
  

ΓΗΠΔΓΑ-

ΟΙΚΟΠΔΓΑ ΚΣΙΡΙΑ 

ΓΗΠΔΓΑ-

ΟΙΚΟΠΔΓΑ 

ΑΠΟ 

ΥΡΗΜΑΣΟ-

ΓΟΣΙΚΔ 

ΜΙΘΩΔΙ 

ΚΣΙΡΙΑ ΑΠΟ 

ΥΡΗΜΑΣΟ-

ΓΟΣΙΚΔ 

ΜΙΘΩΔΙ 

ΔΠΙΠΛΑ-

ΜΔΣΑΦΟ 

ΡΙΚΑ ΜΔΑ 

& ΛΟΙΠΟ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

ΑΩΜΑΣΔ 

ΑΚΙΝΗΣΟ- 

ΠΟΙΗΔΙ  ΤΝΟΛΑ 

Αξία Κηήζηρ         

Τπφινηπα ηελ 
1ε Ιαλνπαξίνπ 
2011 0 5 2.402 3.127 987 216 6737 

Αγνξέο 
πεξηφδνπ 1/1-
30/06/2011        16 2 18 

Πσιήζεηο-
Μεηψζεηο    0    -18 0 -18 

Πξνζζήθεο 
Υξεκαηνδνηηθψλ 
Μηζζψζεσλ              

Τπόλοιπα ηην 

30η Ιοςνίος 2011 0 5 2.402 3.127 985 218 6737 

         

Αποζβέζειρ         

Τπφινηπα ηελ 
1ε Ιαλνπαξίνπ 
2011 0 5 0 198 765 144 1.112 

Πξνζζήθεο   0  40 35 14 89 

Μεηψζεηο   0    -13 0 -13 

Τπόλοιπα ηην 

30η Ιοςνίος 

2011 0 5 0 238 787 158 1.188 

        

Αναπόζβεζηη 

Αξία ηην 30η 

Ιοςνίος 2011 0 0 2.402 2.889 198 60 5.549 

 

Αναπόζβεζηη 

Αξία ηην 31η 

Γεκεμβπίος  

2010 

 

  284 2402 2929 222 72 5.625 
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 (πνζά ζε ρηι. επξώ) 
  

ΓΗΠΔΓΑ-

ΟΙΚΟΠΔΓΑ ΚΣΙΡΙΑ 

ΓΗΠΔΓΑ-

ΟΙΚΟΠΔΓΑ 

ΑΠΟ 

ΥΡΗΜΑΣΟ-

ΓΟΣΙΚΔ 

ΜΙΘΩΔΙ 

ΚΣΙΡΙΑ ΑΠΟ 

ΥΡΗΜΑΣΟ-

ΓΟΣΙΚΔ 

ΜΙΘΩΔΙ 

ΔΠΙΠΛΑ-

ΜΔΣΑΦΟ 

ΡΙΚΑ ΜΔΑ 

& ΛΟΙΠΟ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

ΑΩΜΑΣΔ 

ΑΚΙΝΗΣΟ- 

ΠΟΙΗΔΙ ΤΝΟΛΑ 

Αξία Κηήζηρ         

Τπφινηπα ηελ 
1ε Ιαλνπαξίνπ 
2010 0 61 2.402 3.127 1.158 180 6928 

Αγνξέο 
πεξηφδνπ 1/1-
30/06/2010   0    11 0 11 

Πσιήζεηο-
Μεηψζεηο    0    -108 0 -108 

Πξνζζήθεο 
Υξεκαηνδνηηθψλ 
Μηζζψζεσλ              

Τπόλοιπα ηην 

30η Ιοςνίος 2010 0 61 2.402 3.127 1.061 180 6831 

         

Αποζβέζειρ         

Τπφινηπα ηελ 
1ε Ιαλνπαξίνπ 
2010 0 44 0 118 776 120 1.058 

Πξνζζήθεο   6   40 62 11 119 

Μεηψζεηο   0    -63 0 -63 

Τπόλοιπα ηην 

30η Ιοςνίος 

2010 0 50 0 158 775 131 1.114 

        

Αναπόζβεζηη 

Αξία ηην 30η 

Ιοςνίος 2010 0 11 2.402 2.969 286 49 5.717 
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                   6.2      υμμετοχές (σε συνδεδεμένη εταιρεία) 

                 

 

(πνζά ζε ρηι. επξώ)                       

 30/06/2011 31/12/2010 

Συμμετοχι ςτθν εταιρεία Cosmoline με ποςοςτό 
6,46% 4.290 4.290 
Mείνλ :Πξφβιεςε γηα ππνηίκεζε ζπκκεηνρήο -2.799                            -2.799 

Συμμετοχι ςτθν εταιρεία Sigmanet 50 
 

 

ΤΝΟΛΟ 1.541 1.491 
    

 

 

 

6.3 Λοιπές απαιτήσεις 

 

(πνζά ζε ρηι. επξώ) 

 30/06/2011 31/12/2010 

Τμθματικζσ καταβολζσ ζναντι αυξιςεωσ  μετοχικοφ 
κεφαλαίου τθσ εταιρείασ Cosmoline(βλζπε ςχετικά 
παρ. 5.2.6 παροφςασ ζκκεςθσ.) 5.160 0 

Προκαταβολι για αγορά μετοχϊν εταιρείασ ΚΒΙ 
HELLAS 4.000  

Λοιπζσ απαιτιςεισ 38 37 

ΤΝΟΛΟ 9.198 37 
   

 

 

Σν θνλδύιην πξνθαηαβνιή γηα αγνξά κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο KBI HELLAS αθνξά ην πνζό πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ 

COSMOLINE ΑΔ (βάζεη ηνπ από 13.01.2011 πξνζπκθώλνπ) γηα ηελ πώιεζε ηνπ ζπλόινπ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ 

εηαηξεία απηή, ε νπνία δελ νινθιεξώζεθε κέρξη ζήκεξα. 
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6.4 Εμπορικοί χρεώστες 

 

 

 

(πνζά ζε ρηι. επξώ)                    

 

6.5 Προπληρωμές 

     (πνζά ζε ρηι. €)           

     30/06/2011   31/12/2010 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 101 97 
 101 97 
   

 

 

 

 

 

6.6 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

 

(πνζά ζε ρηι. επξώ)                               

     30/06/2011          31/12/2010 

Σακείν 23 26 
Καηαζέζεηο φςεσο 584 2.481 
Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο 0 7.500 
Πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα(synthetic 
swap) 0 1.000 

ΤΝΟΛΟ 607 11.007 
   

 

 

 

     30/06/2011   31/12/2010 

Πειάηεο 9.411 8.267 
Δπηζθαιείο-επίδηθνη πειάηεο 318 318 
Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ πειαηψλ -1.293 -1.292 
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο 4.541 4.184 

 12.977 11.477 

   
Αλάιπζε πειαηψλ   
Η ρξνληθή απεηθφληζε ηεο ελειηθίσζεο ησλ απαηηήζεσλ 
απφ πειάηεο αλαιχεηαη σο εμήο:   
0-30       εκέξεο 3.993 3.242 
31-60     εκέξεο 1.721 3.128 
61-90     εκέξεο 1.812 985 
91-120   εκέξεο 977 410 
121-150 εκέξεο 319 156 
151-180 εκέξεο 462 106 
     >180 εκέξεο 127 240 

ΤΝΟΛΟ 9.411 8.267 
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6.7 Άλλα στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 

 

 (πνζά ζε ρηι. επξώ)                               

     30/06/2011          31/12/2010 

Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο εκπνξεπκάησλ 600 824 
Υξεψζηεο δηάθνξνη 71 89 
Λνγ/κνί δηαρεηξ.πξνθ/ιψλ 24 9 
Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 601 90 

ΤΝΟΛΟ 1.296 1.012 
   

 

 

 

 

 

 

6.8  Παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

(πνζά ζε ρηι. επξώ)                             

     30/06/2011 31/12/2010 

Τπφινηπν έλαξμεο ρξήζεσο 384 443 
Πξφβιεςε ρξήζεο -269 -59 

Τπφινηπν ιήμεο 115 384 
   
Οη βαζηθέο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκν- 
πνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο:   
   

Κχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο     30/06/2011                     31/12/2010 
Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο 5,3% 5% 
Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 3,5% 3,5% 
Πιεζσξηζκφο 2,5% 2% 
   

 

 

 

6.9 Λοιπές προβλέψεις 

 (πνζά ζε ρηι. επξώ)        

  

 

           30/06/2011 31/12/2010 

σξεπκέλε πξφβιεςε γηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα Ν3049/2002 642 657 

Πξφβιεςε γηα εγγπήζεηο επη πσιήζεσλ ηεο πεξηφδνπ 142 156 

Πξφβιεςε θφξνπ γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 30 150 

ΤΝΟΛΟ 814 963 
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6.10  Δανειακές υποχρεώσεις (για χρηματοδοτικές μισθώσεις) 

 (πνζά ζε ρηι. επξώ)       

 
 

6.11 Φρονική ανάλυση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

(πνζά ζε ρηι. επξώ)       

 

 Ληγόηεξν από 1 ρξόλν Από 1 έωο 5 ρξόληα Πάλω από 5 ρξόληα 

Πξνκεζεπηέο 5.290   

Τπνρξέωζε ρξεκαηνδνηηθώλ 

κηζζώζεωλ 505 2.202 1.220 

 

 

 

6.12   Αναβαλλόμενη φορολογία και φόρος εισοδήματος 

 
 
Η ζπκθσλία κεηαμχ ησλ πνζψλ θφξνπ εηζνδήκαηνο, φπσο απεηθνλίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο Kαηαζηάζεηο 
Απνηειεζκάησλ, κε απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ηζρχνλησλ ζπληειεζηψλ θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο επί ησλ απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ, έρεη σο αθνινχζσο : 
                 
                  (πνζά ζε ρηι. επξώ) 

 
ΑΝΑΛΤΗ ΦΟΡΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (ΣΡΔΥΩΝ & ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟ) 

 
 30.06.2011 30.06.2010 

Η θοπολογία ειζοδήμαηορ αναλύεηαι:   
Φφξνο εηζνδήκαηνο πεξηφδνπ 0 0 
Αλαβαιιφκελνο Φφξνο 51 21 
Γηαθνξέο Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ & ινηπνί θφξνη 204 41 

 255 62 

   

 30/06/2011 31/12/2010 
Διάρηζηα θαηαβιεηέα κηζζψκαηα   
   
ΜΔΥΡΙ 1 ΔΣΟ 632 623 
ΑΠΟ 1 ΔΩ 5 ΔΣΗ 2.527 2.492 
ΜΔΣΑ ΑΠΌ 5 ΔΣΗ 1.264 1.558 

  4.423 4.673 

Μείνλ: Μειινληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο -496 -497 

      

Παξνχζα αμία ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 3.927 4.176 

     
Αλάιπζε παξνχζαο αμίαο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ    
ΜΔΥΡΙ 1 ΔΣΟ 505 504 
ΑΠΟ 1 ΔΩ 5 ΔΣΗ 2.202 2.174 
ΜΔΣΑ ΑΠΌ 5 ΔΣΗ 1.220 1.498 

  3.927 4.176 
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H θοπολογική δαπάνη αναλύεηαι:   
Κέξδε πξν θφξσλ 56 96 

Φφξνο ππνινγηδφκελνο κε ην θνξνι.ζπλ/ηε   
( 2010:24%,2011:20% ) 11 23 
Γαπάλεο κε εθπηπηφκελεο  -122 -96 
Λνηπνί θφξνη 204 41 
Με θνξνινγήζηκν εηζφδεκα 162 94 

Έμνδν θφξνπ εηζνδήκαηνο 255 62 

 
   

 

 

Οι αναβαλλόμενοι θόποι αναλύονηαι: 30.06.2011 30.06.2010 

   
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο   

Απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ. 77 90 
Πξφβιεςε ρνξεγνχκελσλ εγγπήζεσλ απφ 
πσιήζεηο. 28 61 

Π  Πξφβιεςε εηζθνξάο γηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα  85 83 
Τπνρξέσζε ζε εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 786 893 
Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 158 105 

 1.134 1.232 

   
 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο   

Γηαθνξά απφ πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ   
Πξνζαξκνγή αλαπφζβεζηεο αμίαο ελζψκαησλ θαη 
άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ 45 48 
Πξνζαξκνγή ηεο λέαο αμίαο ηνπ κηζζσκέλνπ 
αθηλήηνπ 578 594 
Πξνζαξκνγή ηεο λέαο αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ 480 480 

 1.103 1.122 

Τπφινηπν ηέινπο 31 110 

Τπφινηπν έλαξμεο 82 131 

Φφξνο απνηειεζκάησλ -51 -21 

Τπφινηπν ηέινπο 31 110 

 

 

 

6.13  Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 (πνζά ζε ρηι. επξώ)                                                       

 30/06/2011 31/12/2010 

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 75 169 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 46 46 

Πηζησηέο δηάθνξνη 155 19 

Μεηαβαηηθνί ινγ/κνί παζεηηθνχ(Έμνδα δεδνπιεπκέλα) 474 51 

Μεηαβαηηθνί ινγ/κνί παζεηηθνχ(Έζνδα πψιεζεο αθηλήηνπ) 1.469 1.573 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 0 32 

ΤΝΟΛΟ 2.219 1.890 
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6.14   Άλλα εισοδήματα  

 (πνζά ζε ρηι. επξψ)  

                      30/06/2011 30/06/2010 

Έζνδα απφ ζπκκεηνρή ηνπ πξνκεζεπηή PANASONIC    

ζηα έμνδα πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο  εηαηξείαο. 1.039 384 

Έςοδα από πϊλθςθ ακινιτου(sale and lease back) 105  105  

Αχρθςιμοποίθτεσ προβλζψεισ από: 
     Εγγυιςεισ επί πωλιςεων 30  62  

     Αποηθμίωςθσ προςωπικοφ 269    

Λοιπά ζςοδα 20  46  

ΤΝΟΛΟ 1.463 597 

 

 

6.15   Ανάλυση  των δαπανών όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση  

 υνολικών Εσόδων 

 (πνζά ζε ρηι. επξώ)       

       30/06/2011 30/06/2010 

 Ακνηβέο θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο                               1.809 2.204 
Απνδεκηψζεηο ιφγσ απνρψξεζεο πξνζσπηθνχ                                                          643                              52                                
Λνηπά έμνδα πξνζσπηθνχ                                                                                              26                              33                                                                                         
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ                                                                                              158                              33                                                                                                                              

 Παξνρέο ηξίησλ                                 320 463 

 Φφξνη – ηέιε                                  46 30 

 Γηάθνξα έμνδα                                 926 1.277 

 Απνζβέζεηο                                  89 119 

 Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο                                  64 129 

 ΤΝΟΛΟ                              4.081 4.340 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 
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