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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007) 
 

Στις κατωτέρω δηλώσεις - οι οποίες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του N. 3556/2007, 
όπως ισχύει - προβαίνουν τα ακόλουθα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας: 
 
1. ∆ηµήτριος Κοντοµηνάς, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
2. ∆ηµήτριος Πολιτόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, και 
3. Έλενη Ξηνταράκου, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Ανώνυµος Εταιρεία - ∆ιεθνείς 
Τεχνολογίες» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» (εφεξής καλούµενης για λόγους συντοµίας ως 
«Εταιρεία» ή «ΙΝΤΕΡΤΕΚ»), δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ' όσων γνωρίζουµε: 
 
(α) οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιηµένες) της εταιρείας µε την 

επωνυµία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Ανώνυµος Εταιρεία – ∆ιεθνείς Τεχνολογίες» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΤΕΚ 
Α.Ε.», για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 30η Ιουνίου 2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο 
αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα 
περιόδου της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 
του Ν. 3556/2007, και τις επ’ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 
(β) η εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την 

εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται 
στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των 
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν και λοιπές πληροφορίες που 
απαιτούνται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και τις 
επ’ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 
 
 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013 
 
 

Οι βεβαιούντες 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Το Μέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου  

 
 
 
 
 
 

  

∆ηµήτριος Κοντοµηνάς ∆ηµήτριος Πολιτόπουλος Ελένη Ξηνταράκου 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/434/3.7.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ) 

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 
 

Η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» αφορά στη χρονική περίοδο 1 
Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013, συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.3556/2007 και τις εκδοθείσες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτελεστικές αποφάσεις. 
 
Εξέλιξη – επιδόσεις µητρικής εταιρείας – Κλάδου Εµπορίας Ηλεκτρονικών Συσκευών 
Ανασκόπηση Α ʼ̓̓̓  εξαµήνου 2013 & πρόβλεψη Β ʼ̓̓̓  εξαµήνου 2013 
 
Ο κύκλος εργασιών της χρήσεως ανήλθε σε € 14.988, έναντι € 12.285 της προηγούµενης περιόδου, 
σηµειώνοντας αύξηση κατά € 2.703 ή σε ποσοστό 22% περίπου. Τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε € 2.790 
έναντι € 2.406 της προηγούµενης χρήσεως, σηµειώνοντας αύξηση κατά € 384 ή σε ποσοστό 14% περίπου. 

 
Η ζηµιά περιόδου προ φόρων ανήλθε σε € 599, έναντι € 776 της προηγούµενης, που αντιστοιχεί σε µείωση 
της ζηµιάς κατά € 177 ή σε ποσοστό 23%. 
 
Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα της περιόδου, παρατηρείται ότι παρά την ιδιαίτερα δυσµενή κατάσταση που 
επικρατεί στην οικονοµία µε κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη ρευστότητας και εποµένως αγοραστικής 
δύναµης, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά και να 
µειώσει τις ζηµιές της κατά € 177. 
 
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για την περίοδο 1/1-30/06/2013 ήταν οι εξής: 
 

 
 

Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 
1/1-
30/06/2013 

1/1-
30/06/2012 Σχόλια 

Ετήσια µεταβολή κύκλου εργασιών 22,00% -21,23% 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη µεταβολή του 
κύκλου εργασιών σε σχέση µε τη προηγούµενη 
χρήση. 

Ετήσια µεταβολή προ φόρων κερδών 
(ζηµιών) 22,00% -1.483,93% 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη µεταβολή των 
καθαρών αποτελεσµάτων σε σχέση µε τη 
προηγούµενη χρήση. 

Περιθώριο µικτού κέρδους (προ 
αποσβέσεων) 18,61% 19,54% 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό του µικτού 
κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 

Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων/ Ίδια 
Κεφάλαια 3,49% 3,73% 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα από 
την χρήση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας. 

Γενική ρευστότητα 2,57 2,99 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της 
εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις της µε στοιχεία του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

Άµεση ρευστότητα 1,91 2,26 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές 
καλύπτουν οι απαιτήσεις και τα διαθέσιµα τις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  . 

Ξένα / Ιδια κεφάλαια 0,69 0,57 

Ο δείκτης αυτός µετρά την αναλογία ξένων και 
ιδίων κεφαλαίων στο σύνολο της 
χρηµατοδότησης. 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο 
υποχρεώσεων 1,46 1,76 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την οικονοµική 
αυτάρκεια της εταιρείας. 
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Σύµφωνα µε την εξαµηνιαία οικονοµική µελέτη του ΙΟΒΕ (2013), στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη 
διατηρήθηκε η ύφεση, για όλο το υπό εξέταση διάστηµα. Πιο συγκεκριµένα, στην Ελληνική αγορά, όπου το 
πολιτικοοικονοµικό περιβάλλον βρίσκεται σε διαρκή  αναταραχή και το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 
πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδοµένα επίπεδα, η κατανάλωση των νοικοκυριών µειώθηκε σηµαντικά, 
γεγονός που προκάλεσε αποπληθωρισµό σε αγαθά και υπηρεσίες. 
 
Στα προαναφερθέν πολιτικοοικονοµικό πλαίσιο, ο κύκλος εργασιών της Intertech παρουσίασε αύξηση 22% 
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012. Ωστόσο, η έντονα αυξανόµενη αποπληθωριστική τάση οδήγησε 
την επιχείρηση σε µείωση του περιθωρίου κέρδους της, προκειµένου να γίνει ανταγωνιστική. Επιπλέον, η 
ωφέλεια της στρατηγικής αναδιάρθρωσης της επιχείρησης, η οποία διήρκησε από το 2010 έως το Α 
τρίµηνο του 2013, ισοδυναµεί για την υπό εξέταση περίοδο µε µείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 
35%. Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι το χρηµατοοικονοµικό κόστος της επιχείρησης αυξήθηκε, λόγω 
οικονοµικών συνθηκών, η Intertech παρουσιάζει βελτίωση των αποτελεσµάτων προ φόρων κατά 22%, 
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012. Η αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης 
ανταποκρίνεται σε αύξηση του µεριδίου της στην αγορά, κυρίως σε ότι αφορά τα καταναλωτικά προϊόντα.  
Αναφορικά µε το Βʼ εξάµηνο του 2013, σύµφωνα µε την ως άνω µελέτη (ΙΟΒΕ 2013), η ύφεση στην 
ελληνική αγορά θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, εφόσον αναµένονται εκτεταµένες περικοπές στη δηµόσια 
κατανάλωση, κάµψη επενδυτικών δαπανών και κυρίως περαιτέρω υποχώρηση της αγοραστικής δύναµης 
και κατανάλωσης των νοικοκυριών, λόγω των επερχόµενων επιπλέον δηµοσιονοµικών µέτρων, των 
διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας και της ανόδου της ανεργίας. Τονίζει δε, ο ως άνω 
οργανισµός, ότι η αναιµική ζήτηση θα οδηγήσει σε κλιµάκωση της αποπληθωριστικής τάσης. 
 
Η Intertech, ωστόσο, επιδιώκει την διατήρηση της διείσδυσης της στην αγορά στα πλαίσια του Αʼ 
εξαµήνου, µε ελάχιστη µείωση του περιθωρίου κέρδους της, αναγκαία συνθήκη δεδοµένης της έντονης 
αποπληθωριστικής τάσης. Το γεγονός ότι η επιχείρηση έχει επιτύχει σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών 
της αποτελεσµάτων στο παρόν διάστηµα, ενώ δραστηριοποιείται αποκλειστικά και µόνο στα πλαίσια του 
δυσµενούς οικονοµικού κλίµατος της Ελλάδος, δηµιουργεί έντονη αισιοδοξία για το µέλλον της, όταν οι 
συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον βελτιωθούν. 
 
Εξέλιξη – επιδόσεις Κλάδου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 
 
Η αγορά δορυφορικών υπηρεσιών παρουσιάζει ύφεση παγκοσµίως. Στα πλαίσια αυτής της αγοράς, που 
παρουσιάζει έντονα πτωτική τάση, η KBI το Α’ εξάµηνο του 2013 εφάρµοσε στρατηγική αναδιάρθρωσης, 
προκειµένου να βελτιώσει τα οικονοµικά της αποτελέσµατα. Στην διαδικασία αυτή εγκαταλείφθηκαν οι 
ζηµιογόνοι πελάτες και προϊόντα και έγινε επαναδιαπραγµάτευση των συµβάσεων προµηθευτών 
δορυφορικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση παρουσιάζει µειωµένα έσοδα κατά 50% σε σχέση µε 
την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα προ φόρων παρουσιάζουν βελτίωση κατά 
18%. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης της επιχείρησης θα ολοκληρωθεί µέσα στο 2013, συνεπώς τα 
αποτελέσµατα του Β’ εξαµήνου αναµένονται επιπρόσθετα βελτιωµένα.  
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28.06.2013 
 
Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121826860000 - 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/06/Β/88/29) ανακοινώνει ότι σήµερα, ηµέρα Παρασκευή, 28η Ιουνίου 2013, και ώρα 
09:00 π.µ. πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, στα 
γραφεία της Εταιρείας, στο Ελληνικό Αττικής (Αφροδίτης 24 και Ριζούντος).  
 
Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου πέντε (5) µέτοχοι 
εκπροσωπούντες 5.829.477 κοινές ονοµαστικές µετοχές και δικαιώµατα ψήφου, ήτοι το 51,89 % επί 
συνόλου 11.233.200 κοινών ονοµαστικών µετοχών.  

 
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζητήσεως έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, όλες κατά παµψηφία 
(100%) του ως άνω εκπροσωπουµένου µετοχικού κεφαλαίου. 
 
Στο πρώτο (1ο) θέµα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Ετήσια Οικονοµική 
Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012, στην οποία περιλαµβάνονται οι Ετήσιες 
Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 µετά των σχετικών Εκθέσεων 
και ∆ηλώσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτά προτάθηκαν προς έγκριση. 
 
Στο δεύτερο (2ο) θέµα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη µη διανοµή 
µερίσµατος για τη χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012. 
 
Στο τρίτο (3ο) θέµα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως η Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
και τα πεπραγµένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012. 
 
Στο τέταρτο (4ο) θέµα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την καταβληθείσα κατά 
την ελεγχόµενη χρήση αµοιβή του Μέλους του ∆.Σ. και ∆/νοντος Συµβούλου κ. ∆. Πολιτοπούλου, καθώς 
και του µη εκτελεστικού µέλους του ∆Σ κ. Λ. Ε. Αλβέρτη και εν συνεχεία προέβη σε προέγκριση της 
αµοιβής του ∆/νοντος Συµβούλου, για την επόµενη εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013). 
 
Στο πέµπτο (5ο) θέµα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους Ελεγκτές της 
εποµένης εταιρικής χρήσης 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013), οι οποίοι θα διενεργήσουν και τον 
φορολογικό έλεγχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Νόµου 2238/94 (Κώδικας 
Φορολογίας Εισοδήµατος), ως εξής: Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γεράσιµος 
Ζαφειράτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 20901) και Αναπληρωµατικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Νικόλαος 
Μουστάκης (ΑΜ ΕΛΤΕ 1535) της ελεγκτικής εταιρείας ΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ και 
ορίσθηκε η αµοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον εν λόγω έλεγχο. 
 
Στο έκτο (6ο) θέµα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τους, δυνάµει της µε 
ηµεροµηνία 21ης Μαΐου 2013 οµόφωνης Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκλεγέντες ως νέα µέλη 
αυτού κ.κ. Ευάγγελο Νίνο του Νικολάου και Αντώνιο Καράλη του Πέτρου, αµφότερους υπό την ιδιότητα 
του µη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση των αποχωρησάντων κ.κ Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, 
Αντιπροέδρου & µη Εκτελεστικού Μέλους και Λαυρεντίου Ελευθερίου Αλβέρτη, µη εκτελεστικού Μέλους, 
αντιστοίχως, µε θητεία έως την 29-06-2017. 
 

Στο έβδοµο (7ο) θέµα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως , η Γενική Συνέλευση προέβη στη χορήγηση αδείας, 
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20, στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρείας και στα στελέχη των ∆ιευθύνσεων της Εταιρείας, προκειµένου να µετέχουν µε οποιαδήποτε 
ιδιότητα σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στην ∆ιεύθυνση εταιρειών συνδεδεµένων µε την Εταιρεία, κατά την 
έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920. 
 

Στο όγδοο (8ο) θέµα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του 
άρθρου 2 περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε, προστιθεµένων δύο (2) νέων 
παραγράφων, ήτοι των υπ’ αριθµούς 4 και 5 παραγράφων ως κατωτέρω, το άρθρο 2 περί σκοπού του 
Καταστατικού της Εταιρείας θα έχει ως εξής:  
 



 

Σελίδα 7 από 51 

 

INTERTECH S.A. 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνιου 2013 
 
 

«Άρθρο 2 

Η Εταιρεία έχει ως σκοπό: 

1. Την εµπορία, αντιπροσώπευση, διανοµή, κατασκευή και τεχνική υποστήριξη παντός είδους Ηλεκτρικών 

και Ηλεκτρονικών Συσκευών, συµπεριλαµβανοµένων συσκευών αυτοµατισµού γραφείου, συσκευών ήχου 

και εικόνας, συσκευών τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού συµβατικών και ασυρµατικών 

τεχνολογιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computers) ή τµηµάτων αυτών, καθώς και περιφερειακών 

συστηµάτων, εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών όλων των παραπάνω προϊόντων.   

2. Τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την εφαρµογή, αντιπροσώπευση και εµπορία προγραµµάτων λογισµικού 

(Software), την αντιπροσώπευση ηµεδαπών και αλλοδαπών νοµικών προσώπων που ασχολούνται µε 

προγράµµατα λογισµικού, την εκπαίδευση εις την χρήση, ανάπτυξη και εφαρµογή σε τέτοια προγράµµατα, 

την παροχή συµβουλών σε θέµατα µηχανοργάνωσης, οργάνωσης, εκπαίδευσης, διαχείρισης, επενδύσεως 

σε εµπορικές, βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, µεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. 

3. Την ανάπτυξη, εγκατάσταση / εφαρµογή / προσαρµογή, χρήση και παροχή τεχνικής υποστήριξης 

συστηµάτων πληροφορικής και κάθε είδους ηλεκτρονικών / ηλεκτροµηχανολογικών µέσων, καθώς και 

λογισµικού µεταφοράς / διαχείρισης δεδοµένων, στον τοµέα του αυτοµατισµού και της τηλεµετρίας. 

4. Την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, την εκπόνηση (ανάλυση, σχεδίαση ανάπτυξη, 

παραµετροποίηση) µελετών, την εφαρµογή πρωτοκόλλων / στερεοτύπων αποτίµησης, την 

ανάλυση κινδύνων και τη διενέργεια µετρήσεων – καταγραφής παραµέτρων στον τοµέα της 

ασφαλείας εν γένει (όπως φυσική ασφάλεια, πυρασφάλεια, σχέδια εκκένωσης, ασφάλεια 

ηλεκτρονικών – πληροφοριακών συστηµάτων κ.λπ.). 

5. Την συµµετοχή σε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, η οποία θα παρέχει στο κοινό 

συνδροµητικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες καθώς και την εµπορία και την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο διαµεσολάβηση στην παροχή των υπηρεσιών αυτών.   

6. Την έκδοση και εµπορία περιοδικών ή εντύπων που έχουν σχέση µε προγράµµατα λογισµικών.   

7. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί: 

α. Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.   

β. Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο.   

γ. Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία  οπουδήποτε.   

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό.»   

 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες και διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Πιστωτικός Κίνδυνος: Η µέγιστη έκθεση του Οµίλου σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της µη εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων από τους αντισυµβαλλόµενους κατά την τρέχουσα χρήση, είναι η καταχωρηµένη αξία των 
στοιχείων αυτών όπως αναφέρεται στις συνηµµένες καταστάσεις οικονοµικής θέσης. Ο Όµιλος δεν έχει 
σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε µεµονωµένους αντισυµβαλλόµενους. Οι απαιτήσεις από 
πελάτες προέρχονται κυρίως από µια µεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση 
των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρείες του Οµίλου. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα 
καταθέσεων, ο Όµιλος συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, υψηλής 
πιστοληπτικής διαβάθµισης. 

 
Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Ο Όµιλος πραγµατοποιεί συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα, για την αγορά 
εµπορευµάτων και δικαιωµάτων και την πώληση υπηρεσιών, κυρίως σε δολάριο Αµερικής. Συνεπώς, ο 
Όµιλος δυνητικά εκτίθεται σε κίνδυνο λόγω πιθανών διακυµάνσεων στην αξία των ξένων νοµισµάτων, ο 
οποίος περιορίζεται µε τον συµψηφισµό χρεωστικών και πιστωτικών συναλλαγµατικών διαφορών που 
προκύπτουν από το ίδιο νόµισµα.   
 
Κίνδυνος Ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όµιλος να µην µπορεί να 
εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Ο Όµιλος διασφαλίζει την 
επάρκεια της ρευστότητας ώστε αυτή να είναι ανά πάσα στιγµή αρκετή ώστε να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του ώστε όταν αυτές ληγουν και κάτω από συνήθεις συνθήκες να µην υφίσταται µη 
αποδεκτές ζηµιές και να µην διακινδυνεύεται η φήµη του. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον σωστό συνδυασµό 
διαθεσίµων και τραπεζικών πιστώσεων ώστε να µην υπάρχει θέµα έλλειψης ταµειακών διαθεσίµων.  
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Κίνδυνος Επιτοκίου: Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου βασίζονται σε προκαθορισµένα περιθώρια 
επιτοκίων που ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς µπορούν να µετατραπούν σε σταθερά µε αποτέλεσµα 
οι επιπτώσεις των διακυµάνσεων στις ταµειακές ροές να είναι µικρές. Οι δανειακές υποχρεώσεις συνδέονται 
µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς µπορούν να µείνουν κυµαινόµενα 
ή να µετατραπούν σε σταθερά. Τα κυµαινόµενα επιτόκια υπολογίζονται στην βάση Euribor+spread. Ο 
Όµιλος δεν έχει καµία έκθεση έναντι οµολόγων και εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
 
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και οι σχετικές διαδικασίες εξετάζονται περιοδικά, ώστε να 
αντιµετωπίζονται κατάλληλα οι αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς. Η επιτροπή 
εσωτερικού ελέγχου του Οµίλου επιβλέπει την ∆ιοίκηση στον τρόπο που παρακολουθεί την τήρηση των 
πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο η εταιρεία 
αντιµετώπισε τους κινδύνους. Η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου πραγµατοποιεί τακτικούς και έκτακτους 
ελέγχους. 
 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες και παρέχουν υπηρεσίες κατά την συνήθη 
δραστηριότητα τους σε ορισµένες εταιρείες που θεωρούνται συνδεδεµένα µέρη.  
 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασµών µε τα συνδεδεµένα µέρη αναφέρονται 
παρακάτω: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Σύνολα  31.12.2012  3.890,8  79,5 

 Σύνολα  30.06.2013  1.250,0  136,3 

 
- Από το σύνολο του ποσού που οφείλουν οι συνδεδεµένες εταιρείες µέρος αυτού αφορά  απαίτηση 

από την  εταιρεία COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. για την  επιστροφή ποσού € 
766 χιλ. πλέον επιταγής ποσού 589 χιλ.για πληρωµή στις 30.06.2013, από την αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου η οποία ακυρώθηκε και από λοιπές συναλλαγές € 106 χιλ. Απαίτηση από την εταιρεία 
ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ ποσού € 110 χιλ. προκαταβολή για διαφηµιστικές δαπάνες. 
 

 
Σχέση µε την 

INTEΡΤΕΚ  
Περίοδος που 

λήγει  

Πωλήσεις προς 
συνδεδεµένα 

µέρη   

Αγορές από 
συνδεδεµένα 

µέρη  

 Συνδεδεµένες 
εταιρείες 

 30.06.2012 
 
 

35,6 

 

76,0 

  30.06.2013 68,7 105,8 

 Θυγατρική 
εταιρεία 

 30.06.2012 

 

5,7  - 

  30.06.2013 2,3  - 

 Σύνολα  30.06.2012  41,3  76,0 

 Σύνολα  30.06.2013  71,0  105,8 

 
Σχέση µε την 

INTEΡΤΕΚ  

Χρήση/ 
Περίοδος που 

λήγει  

Ποσά που 
οφείλουν τα 
συνδεδεµένα 

µέρη  

Ποσά που 
οφείλονται στα 
συνδεδεµένα 

µέρη 
        

 Συνδεδεµένες 
εταιρείες 

 31.12.2012 
 
 

3.890,0 
 

79,5 

  30.06.2013  1.246,3  136,3 

 
Θυγατρική 
εταιρεία 

 

31.12.2012 

 

0,8 

 

- 

30.06.2013 3,7 - 
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Οι συναλλαγές του Οµίλου και τα υπόλοιπα των λογαριασµών µε τα συνδεδεµένα µέρη αναφέρονται 
παρακάτω: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Σύνολα  31.12.2012  3.890,8  79,5 

 Σύνολα  30.06.2013  1.671,8  220,9 

 
 
 

Οι αµοιβές των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και των ∆ιευθυντικών Στελεχών του Οµίλου και της 
Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2013 και 2012 αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2013  30.06.2012  30.06.2013  30.06.2012 

        

Συναλλαγές και λοιπές παροχές 48  51  48  46 
Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού  
Συµβουλίου (∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου) 113  113  113  113 

Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών 347  373  307  316 

Σύνολο 508  537  468  475 

 

 
Σχέση µε την 

INTEΡΤΕΚ  
Περίοδος που 

λήγει  

Πωλήσεις προς 
συνδεδεµένα 

µέρη   

Αγορές από 
συνδεδεµένα 

µέρη  

 Συνδεδεµένες 
εταιρείες 

 30.06.2012 
 
 

33,8 

 

75,7 

  30.06.2013 102,1 130,8 

 Θυγατρική 
εταιρεία 

 30.06.2012 

 

7,5  0,3 

  30.06.2013 4,3  0,8 

 Σύνολα  30.06.2012  41,3  76,0 

 Σύνολα  30.06.2013  106,4  131,6 

 
Σχέση µε την 

INTEΡΤΕΚ  

Χρήση/ 
Περίοδος που 

λήγει  

Ποσά που 
οφείλουν τα 
συνδεδεµένα 

µέρη  

Ποσά που 
οφείλονται στα 
συνδεδεµένα 

µέρη 
        

 Συνδεδεµένες 
εταιρείες 

 31.12.2012 
 
 

3.685,0 
 

79,5 

  30.06.2013  1.627,2  220,9 

 
Θυγατρική 
εταιρεία 

 

31.12.2012 

 

205,8 

 

- 

30.06.2013 44,6 - 
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Παρακάτω αναφέρονται οι εταιρείες στις οποίες ο κύριος µέτοχος κ. ∆ηµήτριος Κοντοµηνάς, κατέχει 
συµµετοχή µε άµεσο ή µε έµµεσο τρόπο, µέσω άλλων εταιρειών στις οποίες έχει τον έλεγχο. Αυτές είναι οι 
εξής: 

 

Όνοµα Εταιρείας 

Άµεσος έλεγχος 
COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ 

∆ΕΜΚΟ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
 

Έµµεσος έλεγχος 
VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS 
HELLENIC POST GREDIT Α.Ε.Π.Π. 

ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 
ΣΙΓΜΑΝΕΤ ΑΕ 
INTERJET AE 

INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. ΕΤ. 

ΑΙΓΛΗ ΑΕ 
ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ 

ALPHA ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ  ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. 
DEMCO INSURANCE LIMITED-ΥΠΟΚ 

INTERVISTA AE-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
INTERTIME ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ  AE 

KB. IMBULS HELLAS AE 
PLUS PRODUCTION AE 

MYDIRECT A.E. 

 
 
 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013 
 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
 

 
∆ηµήτριος Κοντοµηνάς                            ∆ηµήτριος Ι. Πολιτόπουλος 

 
 
 
 
 

Πρόεδρος                                      ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ – ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» 
 

Εισαγωγή 
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής 
θέσης της Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. – ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. δ.τ. ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» (η 
Εταιρεία) και των θυγατρικών της (ο Όµιλος) της 30ης Ιουνίου 2013 και τις σχετικές συνοπτικές 
εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και 
ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις 
επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας 
οικονοµικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 
παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής 
της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοικονοµικής 
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων, κυρίως προς πρόσωπα που 
είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και 
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό 
του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς δεν µας δίδει 
τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα 
σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την 
παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 
 
Συµπέρασµα 
Με βάση διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας 
οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης µε τη 
συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 
 

 
N. Iωνία, 30 Αυγούστου 2013 

 
Γεράσιµος Αναστ. Ζαφειράτος 

 
 
 
 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 20901 
ΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 58, Ν.ΙΩΝΙΑ Τ.Κ. 142 35 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 168 
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
 
 

περιόδου 
 

1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,  

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 
 
 
 

Σηµ.

01.01-
30.06.2013

01.01-
30.06.2012

01.04-
30.06.2013

01.04-
30.06.2012

01.01-
30.06.2013

01.01-
30.06.2012

01.04-
30.06.2013

01.04-
30.06.2012

Κύκλος εργασιών 4, 5             17.219            12.930             8.822                6.956           14.988           12.285              7.888            6.311 

Κόστος πωληθέντων 6            (15.227)          (10.733)           (7.518)              (5.862)          (12.198)           (9.879)            (6.323)           (5.008)

Μικτό κέρδος                 1.992               2.197              1.304                  1.094               2.790              2.406                1.565              1.303 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8              (1.721)            (1.295)           (1.090)                 (752)           (1.399)           (1.242)               (941)              (699)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσης 8              (2.015)            (1.808)              (719)                 (937)           (1.994)           (1.788)               (711)              (917)

Λοιπά έξοδα                 (20)               (292)                 (1)                 (275)                (17)              (292)                  (4)              (275)

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 7                  409                438               123                  317               409               369                128               248 

Χρηµατοοικονοµικά  έσοδα 9                    62                181                 26                  181                 38                 52                   2                 52 

Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα 10                 (543)               (313)              (324)                 (154)              (277)              (281)               (143)              (122)

Αποµείωση συµµετοχής 14                   -                   -                   -                      -                (149)                -                 (149)                -   

Αποτέλεσµα από συγγενείς επιχειρήσεις                  -                  (64)                 -                     (64)                 -                  -                    -                  -   

Ζηµίες  προ φόρων              (1.836)                (956)               (680)                   (590)                (599)               (776)                 (253)               (410)

Φόρος εισοδήµατος 11                 (110)                224               (87)                  246                (45)               248                (22)               270 

Ζηµίες µετά από φόρους  (Α)              (1.946)                (732)               (767)                   (344)                (644)               (528)                 (275)               (140)

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους 
(Β)

                     56                      -                      56                         -                      56                     -                       56                     -   

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από 
φόρους (Α)+(Β)

             (1.890)                (732)               (711)                   (344)                (588)               (528)                 (219)               (140)

Η ζηµία περιόδου αποδίδεται σε :

Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας             (1.890)               (732)              (711)                 (344)              (588)              (528)               (219)              (140)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές                  -                   -                   -                      -                   -                  -                    -                  -   

             (1.890)                (732)               (710)                   (344)                (588)               (528)                 (219)               (140)

Οι συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες περιόδου 
αποδίδονται σε :

Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας             (1.890)               (732)              (711)                 (344)              (588)              (528)               (219)              (140)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές                  -                   -                   -                      -                   -                  -                    -                  -   

             (1.890)                (732)               (710)                   (344)                (588)               (528)                 (219)               (140)

Ζηµίες ανά µετοχή  (βασικές και αποµειωµένες) 12            (0,1682)          (0,0652)          (0,0633)             (0,0306)          (0,0523)         (0,0470)           (0,0195)         (0,0125)

Μέσος Σταθµικός Αριθµός Μετοχών (Βασικός )       11.233.200      11.233.200     11.233.200        11.233.200     11.233.200     11.233.200      11.233.200     11.233.200 

Μέσος Σταθµικός Αριθµός Μετοχών (Αποµειωµένος)       11.233.200      11.233.200     11.233.200        11.233.200     11.233.200     11.233.200      11.233.200     11.233.200 

Κέρδη /(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών  αποτελεσµάτων

            (1.299)               (824)              (326)                 (617)              (155)              (547)                  93              (340)

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων

            (1.085)               (723)              (220)                 (517)                (99)              (472)                121              (303)

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Eνδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

 

Σηµ.
30.06.2013

31.12.2012 
(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ*)

30.06.2013
31.12.2012 

(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ*)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 13           8.999                       9.144           3.903                         3.950 
Ασώµατα πάγια στοιχεία               42                            42               42                              42 
Υπεραξία 14           3.386                       3.386                 -                                - 
Συµµετοχές  σε θυγατρικές επιχειρήσεις 14                 -                              -           2.573                         2.722 
Συµµετοχές σε κοινοπραξίες               13                            13                 -                                - 
Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 15              337                          343               45                              51 

Χρηµ/κά  περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία 
µε µεταβολές στα κέρδη ή τις ζηµίες

16              194                          194             194                            194 

Αναβαλλόµενες  φορολογικές απαιτήσεις 11               10                            55               10                              55 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων          12.981                         13.177            6.767                              7.014 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα 17           7.367                       7.256           5.734                         5.548 
Εµπορικές απαιτήσεις 18         15.235                      15.476         13.654                        13.301 

Προκαταβολές  και λοιπές απαιτήσεις 19           5.454                       5.444           2.109                         2.741 

Χρηµατικά διαθέσιµα 20              796                       1.258             729                         1.179 

Σύνολο Κυκλοφορούντων  περιουσιακών στοιχείων          28.852                         29.434          22.226                            22.769 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ          41.833                         42.611          28.993                            29.783 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια 

Μετοχικό κεφάλαιο 21           8.200                       8.200           8.200                         8.200 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο           3.746                       3.746           3.746                         3.746 
Λοιπά αποθεµατικά 22         11.528                      11.528         11.528                        11.528 
Ζηµιές εις νέον          (8.366)                      (6.476)         (6.328)                        (5.740)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων          15.108                         16.998          17.146                            17.734 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές                 -                              -                 -                                - 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων          15.108                         16.998          17.146                            17.734 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 25           2.735                       2.608           2.735                         2.608 
Λοιπές προβλέψεις 23              245                          271             245                            271 
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 24              312                          420             212                            321 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 10              560                          495                 -                                - 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων            3.852                           3.794            3.192                              3.200 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές 27         13.608                      15.137           4.828                         6.252 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 26           6.847                       4.293           1.731                            545 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 25              147                          545             147                            545 
Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι              138                          182             138                            182 
∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 28           2.133                       1.662           1.811                         1.325 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων          22.873                         21.819            8.655                              8.849 
Σύνολο Υποχρεώσεων          26.724                         25.613          11.847                            12.049 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ          41.833                         42.611          28.993                            29.783 

check 0,00 0,00 0,00 0,00

* Αναπροσαρµοσµένο µετά την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 "Παροχές σε εργαζοµένους" (σηµείωση 32)

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Eνδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων
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INTERTECH A.E. – ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνιου 2013 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α’ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 

Μη 
ελέγχουσες 
συµµετοχές

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Ο Όµιλος
Μετοχικό 
κεφάλαιο         

∆ιαφορά από 
έκδοση µετοχών 

υπέρ το άρτιο
Λοιπά 

αποθεµατικά 
Ζηµίες εις 

νέο Σύνολο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 
2012 (αρχικά δηµοσιευµένο)

       8.200                     3.746           14.215       (4.868)      21.293                      -            21.293 

Αναµόρφωση λόγω υϊοθέτησης τροποποιηµένου 
∆ΛΠ 19

         (279)         (279)              (279)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 
2012 (αναθεωρηµένο)*

       8.200                     3.746           14.215       (5.147)      21.014                      -            21.014 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους 
χρήσης (συνεχιζόµενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες) 

             -                         -                  -          (732)         (732)                  -              (732)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης 30 Ιουνίου 2012        8.200                     3.746           14.215       (5.879)      20.282                      -            20.282 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 
2013

       8.200                     3.746           11.528       (6.266)      17.208                      -            17.208 

Αναµόρφωση λόγω υϊοθέτησης τροποποιηµένου 
∆ΛΠ 19

             -                         -                  -          (210)         (210)                  -              (210)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 
2013 (αναθεωρηµένο)*

       8.200                     3.746           11.528       (6.476)      16.998                      -            16.998 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους 
χρήσης (συνεχιζόµενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες) 

             -                         -                  -        (1.890)      (1.890)                  -           (1.890)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης 30 Ιουνίου 2013        8.200                     3.746           11.528       (8.366)      15.108                      -            15.108 

           (0)                       (0)                (0)               0            (0)                  -                 (0)

Η Εταιρεία
 Μετοχικό 
κεφάλαιο          

 ∆ιαφορά από 
έκδοση µετοχών 

υπέρ το άρτιο 
 Λοιπά 

αποθεµατικά  
 Ζηµίες εις 

νέο  Σύνολο 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 
2012 (αρχικά δηµοσιευµένο)

       8.200                     3.746           14.215       (4.868)      21.293 

Αναµόρφωση λόγω υϊοθέτησης τροποποιηµένου 
∆ΛΠ 19

             -                         -          (279)         (279)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 
2012 (αναµορφωµένο)*

       8.200                     3.746           14.215       (5.147)      21.014 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους 
χρήσης (συνεχιζόµενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες) 

             -                         -                  -          (528)         (528)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης 30 Ιουνίου 2012        8.200                     3.746           14.215       (5.675)      20.486 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 
2013

       8.200                     3.746           11.528       (5.530)      17.944 

Αναµόρφωση λόγω υϊοθέτησης τροποποιηµένου 
∆ΛΠ 19

             -                         -                  -          (210)         (210)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 
2013 (αναµορφωµένο)*

       8.200                     3.746           11.528       (5.740)      17.734 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους 
χρήσης (συνεχιζόµενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες) 

             -                         -                  -          (588)         (588)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης 30 Ιουνίου 2013        8.200                     3.746           11.528       (6.328)      17.146 

(0,24)       -                       -                -              (0,24)       

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Eνδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων
* Αναπροσαρµοσµένο µετά την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 "Παροχές σε εργαζοµένους" (σηµείωση 32)

Αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής εταιρείας
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ δραστηριοποιείται στη διανοµή των προϊόντων 
Αυτοµατισµού Γραφείου, Τηλεπικοινωνιών, Επαγγελµατικών Συστηµάτων Ήχου και Εικόνας της 
Panasonic (τηλεφωνικά κέντρα, ασύρµατα και κινητά τηλέφωνα, fax, φωτοαντιγραφικά 
µηχανήµατα, κ.λ.π), καθώς και των καταναλωτικών προϊόντων (τηλεοράσεις PLASMA και LCD, DVD 
recorders και players, Home cinema, ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές, βιντεοκάµερες, κ.λ.π.). 
 
Η συµφωνία αποκλειστικής διανοµής - µεταξύ της Εταιρείας και της PANASONIC EUROPE Ltd - 
ανανεώθηκε µε τη «Σύµβαση διανοµής» της 01-04-2013, µε βάση τη συνήθη πρακτική των 
τελευταίων ετών. 
 
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
 
Η θυγατρική εταιρεία KB IMPULS HELLAS Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία Υλικών και Υπηρεσιών 
Τηλεπικοινωνιών, µε διακριτικό τίτλο KBI Hellas Α.Ε., συνεστήθη µε συµβόλαιο  (αριθµός 
14905/20.05.1999) της συµβολαιογράφου Αθηνών Ζαµβίας Μπιτούνη- Κουδουναράκη και 
τροποποιήθηκε µε νεώτερο (αριθµός 14928/02.06.1999) της ίδιας συµβολαιογράφου, τα οποία 
εγκρίθηκαν µε την απόφαση υπ’ αριθµό 3481/1999 του Νοµάρχη Αττικής, που δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 3632/15.06.1999 ΤΑΕ & ΕΠΕ.  
 
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2050, ενώ ως έδρα ο ∆ήµος Ελληνικού 
- Αργυρούπολης.  
 
Αποκλειστικός σκοπός της θυγατρικής εταιρείας KB Impuls Hellas είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών και η εµπορία τηλεπικοινωνιακού υλικού.  
Ειδικότερα, οι κύριες υπηρεσίες της KB Impuls Hellas είναι: 
 

• VSAT λύσεις, 
• Αναµετάδοση (µέσω δορυφόρου) –ήχου & εικόνας σε αποµακρυσµένες  περιοχές,  
• Σύνδεση στο διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων,  
• Τηλεπικοινωνίες σε παγκόσµιο επίπεδο,  
• Ανάληψη ειδικών έργων για διαφορετικούς πελάτες και ανάγκες.  
 

Η θυγατρική εταιρεία ΣΙΓΜΑΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (διακριτικός τίτλος «SIGMANET S.A. SECURITY 
APPLICATIONS & SOFTWARE DEVELOPMENT») εφεξής ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. εδρεύει στο ∆ήµο Ελληνικού 
Αττικής και η διάρκειά της έχει οριστεί στα 50 έτη. Ο κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η εµπορία 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, προϊόντων, εξοπλισµού, εξαρτηµάτων και υλικών υψηλής 
τεχνολογίας που εξυπηρετούν τους τοµείς των συστηµάτων ασφαλείας, των τηλεπικοινωνιών, των 
µηχανογραφικών και ηλεκτρονικών εφαρµογών και της πληροφορικής, καθώς και η παροχή 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των εν λόγω ειδών. Η θυγατρική εταιρεία ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. την 
πωλήθηκε την 31η ∆εκεµβρίου 2012 (σηµείωση 14). 
 
Ο αριθµός προσωπικού του Οµίλου στις 30 Ιουνίου 2013 ανέρχεται στα 88 άτοµα, ενώ της Εταιρείας 
στα 71 άτοµα. Ο αριθµός προσωπικού του Οµίλου στις 30 Ιουνίου 2012 ανερχόταν στα 99 άτοµα, 
ενώ της Εταιρείας στα 79 άτοµα. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη 
περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2013, στις 30 Αυγούστου 2013. Οι αναφερόµενες οικονοµικές 
καταστάσεις υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων. 
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2.1 ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός 
από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, τα οποία αποτιµώνται 
στην εύλογη αξία. 
 
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση κρίσιµων 
λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης απαιτεί την κρίση της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των λογιστικών 
αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι εξαιρετικά 
πολύπλοκοι ή οι τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις λογιστικές 
καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στην σηµείωση 3. 
 
Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης αναταξινοµήθηκαν για να καταστούν οµοειδή και 
συγκρίσιµα µε αυτά της τρέχουσας χρήσης.  
Συγκεκριµένα το κονδύλι υπεραξία και οι δεδουλευµένες βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µειώθηκαν 
κατά το ποσό €320χιλ. Η εν λόγω µείωση αφορά αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΚΒΙ η 
οποία προήλθε από κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης προς τους παλαιούς µετόχους και η οποία 
περιλαµβανόταν στις υποχρεώσεις της εξαγορασθείσας εταιρείας κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς. 

 

2.2 ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Οι συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιέχουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 
µητρικής Εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ και όλων των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες έχει τη δυνατότητα 
άσκησης ελέγχου. Οι θυγατρικές (εταιρείες στις οποίες ο Όµιλος έµµεσα ή άµεσα συµµετέχει µε 
περισσότερο από το 50% των ψήφων ή µε άλλον τρόπο ελέγχει τη διοίκησή τους) έχουν ενοποιηθεί. 
 
Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο ουσιαστικός έλεγχος µεταφέρεται 
στον Όµιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο έλεγχος παύει να 
υφίσταται. 
 
Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και ενδοεταιρικά υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί στις συνηµµένες 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών 
έχουν τροποποιηθεί, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια µε τις λογιστικές αρχές που 
υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο. Κάποια µεταβολή στο ποσοστό συµµετοχής σε θυγατρική, που δεν 
συνεπάγεται την απώλεια του ελέγχου, αποτελεί συναλλαγή µεταξύ των µετόχων. 
 
Η ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών συµπίπτει µε 
αυτή της Εταιρείας. 
 
Οι ζηµιές θυγατρικών εταιρειών αποδίδονται στις µη ελέγχουσες συµµετοχές, ακόµη κι αν αυτό 
δηµιουργεί χρεωστικό υπόλοιπο. 

 
Σε περίπτωση που ο Όµιλος χάνει τον έλεγχο µιας θυγατρικής, τότε: 
 
• διαγράφει τα στοιχεία του ενεργητικού (συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας) και τις υποχρεώσεις 

της θυγατρικής 
• διαγράφει τη λογιστική αξία των µη ελεγχόµενων συµµετοχών 
• διαγράφει τις σωρευµένες διαφορές µετατροπής, που καταχωρούνται στην καθαρή θέση 
• αναγνωρίζει την εύλογη αξία του ανταλλάγµατος που εισπράχθηκε 
• αναγνωρίζει την εύλογη αξία της εναποµείνασας επένδυσης 
• αναγνωρίζει οποιοδήποτε πλεόνασµα ή έλλειµµα στα αποτελέσµατα 
• ανακατατάσσει το µερίδιο της µητρικής επί των στοιχείων που είχαν προηγουµένως αναγνω-ριστεί 

στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα της κατάστασης αποτελεσµάτων 
 
Οι συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις - σε επίπεδο εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων - 
αποτιµώνται στο κόστος κτήσης, µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 
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2.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
(α) Βάση Ενοποίησης 

 
Κάθε συνένωση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται µε την εφαρµογή της µεθόδου απόκτησης. Το 
κόστος της απόκτησης υπολογίζεται ως το σύνολο του ανταλλάγµατος που µεταβιβάστηκε 
στον αποκτώµενο, υπολογιζόµενο κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης στην εύλογη αξία, 
συµπεριλαµβανόµενου και του ποσού των τυχόν µη ελεγχουσών συµµετοχών (προηγουµένως 
αποκαλούµενων δικαιωµάτων µειοψηφίας). Για κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών 
υπολογίζει τις µη ελέγχουσες συµµετοχές επί του αποκτώµενου στην εύλογη αξία ή σε 
αναλογία επί των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώµενου. Τα 
έξοδα απόκτησης καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 
Κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης, ο Όµιλος θα εκτιµήσει τα αποκτώµενα περιουσιακά 
στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις για την κατάλληλη ταξινόµησή  και προσδιορισµό 
της αξίας τους, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, τις οικονοµικές περιστάσεις και τις 
σχετικές συνθήκες κατά την ηµεροµηνία απόκτησης.  
 
Σε συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σταδιακά, ο Όµιλος θα επιµετρήσει και  τα 
συµµετοχικά δικαιώµατα (εκ νέου) - που κατείχε µέχρι τότε στην αποκτώµενη - στην εύλογη 
αξία, κατά την ηµεροµηνία απόκτησης µε µεταφορά της διαφοράς στα αποτελέσµατα. 
 
Τυχόν ενδεχόµενο αντάλλαγµα που µεταβιβάζεται από τον αποκτώντα θα αναγνωρίζεται στην 
εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης.  Οποιεσδήποτε µεταγενέστερες µεταβολές στην 
εύλογη αξία του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος, που κρίνεται ότι αποτελούν στοιχεία του 
ενεργητικού ή παθητικού, θα αναγνωρίζονται - σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 - στα αποτελέσµατα, 
είτε ως µεταβολή στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Εάν το ενδεχόµενο αντάλλαγµα 
κατατάσσεται ως στοιχείο της καθαρής θέσης δεν θα επιµετράται εκ νέου, έως ότου 
ενδεχόµενος µεταγενέστερος διακανονισµός λογιστικοποιηθεί στην καθαρή θέση. 
 
Η υπεραξία αρχικά αποτιµάται στο κόστος, ως το υπερβάλλον του ανταλλάγµατος που 
µεταβιβάζεται συν το ποσό που αναγνωρίζεται ως µη ελέγχουσα συµµετοχή επί των καθαρών 
αναγνωρισµένων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται και των αναληφθεισών 
υποχρεώσεων. Εάν το αντάλλαγµα είναι χαµηλότερο από την εύλογη αξία των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται, η διαφορά µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 
 
Η υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση νέων θυγατρικών εταιρειών απεικονίζεται 
χωριστά στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Κάθε χρόνο διενεργείται έλεγχος της υπεραξίας 
για ενδεχόµενη αποµείωση, τυχόν ύπαρξη της οποίας µειώνει το αρχικό ποσό, όπως αυτό 
απεικονίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Κατά τον υπολογισµό των κερδών ή ζηµιών, 
που προκύπτουν από την πώληση συµµετοχών, λαµβάνεται υπόψη η τυχόν υπεραξία της προς 
πώληση εταιρείας. 
 
Για την ευχερέστερη διεκπεραίωση του ελέγχου αποµείωσης (impairment test), το ποσό της 
υπεραξίας κατανέµεται σε µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Κάθε µία από τις µονάδες 
δηµιουργίας ταµιακών ροών απεικονίζει τις επενδύσεις του Οµίλου. 
 
Αν η εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων - κατά την ηµεροµηνία απόκτησης 
µίας εταιρείας - είναι µεγαλύτερη από το τίµηµα που δόθηκε για την απόκτησή της, τότε 
προκύπτει αρνητική υπεραξία (έσοδο) η οποία καταχωρείται απευθείας ως έσοδο στην 
κατάσταση συνολικού εισοδήµατος. 
 

(β) Συµµετοχές σε συγγενείς 
 

Οι συµµετοχές του Οµίλου σε επιχειρήσεις που ασκεί σηµαντική επιρροή, χωρίς αυτές να είναι 
θυγατρικές ή κοινοπραξίες, λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Με 
βάση αυτή τη µέθοδο, η συµµετοχή στη συνδεδεµένη καταχωρείται στο κόστος κτήσης, πλέον 
της µεταβολής στο ποσοστό του Οµίλου στην καθαρή τους θέση µετά την αρχική ηµεροµηνία 
κτήσης, µείον τυχόν προβλέψεις για αποµείωση αξίας. Η ενοποιηµένη κατάσταση 
αποτελεσµάτων απεικονίζει την αναλογία του Οµίλου στα αποτελέσµατα της συνδεδεµένης 
επιχείρησης.  Στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις, οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 
αποτιµώνται στο κόστος κτήσης, µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 
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(γ) Μετατροπή ξένων νοµισµάτων 
 

(1) Νόµισµα µέτρησης και αναφοράς 
 
Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Κατά συνέπεια οι 
οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το νόµισµα αποτίµησης της 
εταιρείας. 

 
(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

 
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν 
κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα 
κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται, ώστε να 
αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας σύνταξης. Τα κέρδη και οι 
ζηµίες που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές (και από τη µετατροπή σε Ευρώ των 
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, που απαιτούνται ή οφείλονται, σε ξένο 
νόµισµα) αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 

(δ) Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες 
κτήσης τους ή στις αξίες κόστους, όπως αυτές  προσδιορίστηκαν βάσει εύλογων αξιών κατά 
την ηµεροµηνία µετάβασης, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν απαξιώσεις αυτών. 
Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων 
παγίων ή ως ξεχωριστά πάγια, µόνο κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του πάγιου 
στοιχείου και µε την προϋπόθεση ότι το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το 
κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα της περιόδου που 
πραγµατοποιούνται. 
 
Οι αποσβέσεις των λοιπών  ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 
υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της  ωφέλιµης ζωής τους που λαµβάνεται 
ως ακολούθως : 
 
Κτίρια 40 έτη 
Μηχανολογικός Εξοπλισµός  5 έτη 
Αυτοκίνητα  5-10 έτη 
Tηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός  4-12,5 έτη 
Λοιπός εξοπλισµός  2-10 έτη 
 
 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) 
καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι 
σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική 
περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα χρήσης. Όταν τα αποσυρόµενα ή πωλούµενα ενσώµατα πάγια έχουν αποτιµηθεί 
στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια 
κεφάλαια κατά την απόσυρση ή πώληση, µεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. 
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(ε) Ασώµατες ακινητοποιήσεις 

 
Λογισµικό (και προγράµµατα) 
Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν στο κόστος αγοράς λογισµικού, καθώς και κάθε δαπάνη 
που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες 
που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις 
αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο 
αρχικό κόστος του λογισµικού. Το κόστος αγοράς που αναγνωρίζεται ως ασώµατη 
ακινητοποίηση αποσβένεται µε χρήση  της σταθερής µεθόδου στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής 
του (5-8) έτη. 

 
(στ) Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται 
για πιθανή ζηµία αποµείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η 
λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου 
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσης 
του καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 
είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας 
χρήσης (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση 
ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα 
µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε 
πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η 
παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να 
πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του 
στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Αν µια επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να 
εκτιµήσει (αποµονώσει) το ανακτήσιµο ποσό κάποιου συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου 
για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό 
της µονάδας που  ανήκει το περιουσιακό στοιχείο, η οποία και δηµιουργεί τις ταµειακές ροές. 

 
Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 
προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν 
υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται 
ως έσοδο. 
 

(ζ) Επενδύσεις και Λοιπά (πρωτογενή) Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 
 

Τα (πρωτογενή) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν και ρυθµίζονται από 
τις διατάξεις του ∆ΛΠ 39, ταξινοµούνται - ανάλογα µε τη φύση και τα χαρακτηριστικά τους -
σε µία από τις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες: 

 
• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 
• Απαιτήσεις και δάνεια 
• ∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις 
• ∆ιακρατούµενες έως τη λήξη επενδύσεις  

 
Τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος 
κτήσης που αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, πλέον - σε ορισµένες περιπτώσεις - των άµεσων 
δαπανών απόκτησης/συναλλαγής. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται 
κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να 
αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. 
 
Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται µετά την 
αρχική αναγνώριση και, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται, επανεξετάζεται περιοδικώς και 
πιθανόν αναθεωρείται. 
 
(i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων: 

 
Πρόκειται για το εµπορικό χαρτοφυλάκιο του Οµίλου που περιλαµβάνει επενδύσεις που 
αποκτήθηκαν µε σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άµεσο µέλλον, καθώς και τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. 
Κέρδη ή ζηµίες από την αποτίµηση των συγκεκριµένων στοιχείων καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα χρήσης. 
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(ii) Απαιτήσεις και δάνεια: 
 

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δηµιουργούνται  αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε 
βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης, όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή 
αποµειώνονται, καθώς επίσης και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης. Οι λογαριασµοί 
απαιτήσεων κατά πελατών, αναγνωρίζονται στην τιµολογιακή τους αξία και συνήθως 
εισπράττονται σε χρονικό διάστηµα µεταξύ 30 έως 120 ηµερών.  Πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις δηµιουργείται όταν η είσπραξή τους θεωρείται αβέβαιη. Η πρόβλεψη για 
επισφαλείς απαιτήσεις επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης και αναπροσαρµόζεται κάθε 
φορά που απαιτείται. Οι απαιτήσεις οι οποίες έχουν καταστεί ανεπίδεκτες είσπραξης 
διαγράφονται µε µείωση της ήδη σχηµατισθείσας αντίστοιχης πρόβλεψης. 

 
(iii) ∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις: 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν µπορούν να ταξινοµηθούν σε καµία 
από τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινοµούνται ως διαθέσιµες προς 
πώληση επενδύσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται απ’ 
ευθείας σε διακεκριµένο κονδύλι της καθαρής θέσης µέχρι την πώληση ή τη διαγραφή ή 
την αποµείωση της επένδυσης. 
 
Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που εµπορεύονται σε οργανωµένη 
χρηµατιστηριακή αγορά προκύπτει από τη σχετική χρηµατιστηριακή αξία της επένδυσης 
κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος. Αναφορικά µε τις επενδύσεις που δεν εµπορεύονται σε 
ενεργή αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται µε βάση σχετικές τεχνικές αποτίµησης. Αυτές οι 
τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες αµφοτεροβαρείς συναλλαγές παρόµοιων επενδύσεων, µε 
αναφορά στη  χρηµατιστηριακή αξία µίας άλλης επένδυσης µε παρεµφερή χαρακτηριστικά 
µε αυτά της αποτιµώµενης, ή µε ανάλυση προεξοφληµένων χρηµατοροών και µοντέλα 
αποτίµησης επενδύσεων. 

 
(iv) Επενδύσεις διακρατούµενες έως τη λήξη τους : 
 

Μη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε συγκεκριµένες ή καθορισµένες πληρωµές και 
συγκεκριµένες λήξεις κατηγοριοποιούνται ως διακρατούµενα έως τη λήξη, όταν ο Όµιλος 
έχει την πρόθεση και ικανότητα να τα διακρατήσει έως αυτή. Μετά την αρχική τους 
αναγνώριση οι διακρατούµενες έως τη λήξη επενδύσεις επιµετρώνται στο αναπόσβεστο 
κόστος τους, µείον την τυχόν αποµείωσή τους. 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για τα οποία δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία 
τους, αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους, µείον την τυχόν αποµείωση, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται από το ∆ΛΠ 39. 

 
 

(κ) Από-αναγνώριση Χρηµατοοικονοµικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων: 
 

(i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού (ή κατά περίπτωση το µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού 
ή το µέρος µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού) από-αναγνωρίζονται 
όταν: 

 
• τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει 
 
• η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα στην αποκόµηση ταµειακών πόρων από το 

συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού, αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα µία υποχρέωση 
προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως - χωρίς σηµαντική καθυστέρηση, υπό µορφήν 
κάποιας σύµβασης µεταβίβασης. Η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα αποκόµησης  
ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού, ενώ παράλληλα είτε (α) 
έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει 
µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, παρότι έχει µεταβιβάσει 
τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου. Όταν η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει τα 
δικαιώµατα αποκόµησης των ταµειακών πόρων από κάποιο συγκεκριµένο στοιχείο 
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ενεργητικού, αλλά παράλληλα δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους 
και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του 
ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθµό που συνεχίζεται η συµµετοχή της Εταιρείας στο 
περιουσιακό αυτό στοιχείο. Η συνεχιζόµενη συµµετοχή η οποία έχει τη µορφή 
εγγύησης επί του µεταβιβαζόµενου στοιχείου αποτιµάται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ 
του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του µέγιστου ποσού που µπορεί 
η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλει. 
 
Όταν η συνεχιζόµενη συµµετοχή είναι υπό τη µορφή δικαιωµάτων αγοράς και/ή 
πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού (συµπεριλαµβανοµένων και δικαιωµάτων που 
διακανονίζονται ταµειακά), ο βαθµός συνεχιζόµενης εµπλοκής της Εταιρείας είναι η 
αξία του µεταβιβαζόµενου στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, µε 
εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώµατος πώλησης του στοιχείου το οποίο αποτιµάται 
σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόµενη συµµετοχή της Εταιρείας περιορίζεται στη 
χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του µεταβιβαζόµενου στοιχείου και την τιµή 
άσκησης του δικαιώµατος. 

 
(ii) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού 

από-αναγνωρίζονται όταν οι υποχρεώσεις ακυρώνονται ή εκπνέουν ή δεν υφίστανται 
πλέον. Στην περίπτωση όπου µία υφιστάµενη υποχρέωση αντικαθίσταται από µία άλλη από 
τον ίδιο δανειστή, αλλά µε ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου 
υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους όρους µίας υφιστάµενης υποχρέωσης, τότε από-
αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται µία νέα υποχρέωση και η διαφορά 
που προκύπτει αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης.  

 
(η) Αποθέµατα 

 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους 
αγοράς. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των 
αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Απαξιώσεις/διαγραφές 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν.  

 
(ι) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
Ο Όµιλος θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, µε 
αρχική λήξη µικρότερη των τριών µηνών, ως χρηµατικά διαθέσιµα. Για τη σύνταξη της 
κατάστασης ταµειακών ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα αποτελούνται από µετρητά και 
καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα µε την έννοια που προσδιορίζονται 
ανωτέρω. 

 
 
(κ) Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 

 
Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών 
κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που 
ισχύουν. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά σε φόρο επί των φορολογητέων κερδών της 
εταιρείας, όπως αυτά αναµορφώθηκαν - σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου - 
και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability 
method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές, κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού, µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων. 
 
Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 
προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές 
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 
 
Οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, καθώς και οι µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές, 
κατατάσσονται ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, κατά την έκταση που 
πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος, έναντι του οποίου η εκπεστέα 
προσωρινή διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. 
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Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που πιθανολογείται ότι δεν θα υπάρξουν 
αρκετά φορολογητέα κέρδη, έναντι των οποίων θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το 
σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 
 
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες 
χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να 
ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που 
έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

 
(λ) Παροχές σε εργαζόµενους 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Ν. 2112/20 η Εταιρεία καταβάλλει αποζηµιώσεις στους 
αποχωρούντες ή απολυόµενους υπαλλήλους της. Το ύψος των σχετικών αποζηµιώσεων 
εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης 
(απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης, το ύψος 
της αποζηµίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του σχετικού ποσού που 
θα καταβαλόταν σε περίπτωση απόλυσης. 
 
Τα προγράµµατα για παροχές στους εργαζοµένους, όσον αφορά στην αποζηµίωση κατά την 
έξοδο από την υπηρεσία, εµπίπτουν τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε 
∆ΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζοµένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την 
καθορισµένη παροχή, λαµβανοµένων υπόψη των µεταβολών που προκύπτουν από τα 
ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της 
καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της 
µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την 
προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου. 
 
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες, που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα 
ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης 
υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό 
χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα 
αποτελέσµατα, µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται 
από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος 
προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της 
περιόδου ωρίµανσης. 
 
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δεδουλευµένες. 

 
 
(µ) Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 

 
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα αναγνωρίζονται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 37, 
όταν : 

 
• η Εταιρεία έχει µια παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη), ως αποτέλεσµα γεγονότος 

του παρελθόντος 
• πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για το 

διακανονισµό της δέσµευσης, και  
• είναι δυνατό να εκτιµηθεί αξιόπιστα το ποσό της δέσµευσης 
 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και, στην 
περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό 
επιτόκιο. 
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Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, όµως 
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά 
οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις, όµως γνωστοποιούνται, εφόσον η εισροή οικονοµικού οφέλους είναι πιθανή. 

 
(ν) Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 

 
Η εταιρεία συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης επί ενσώµατων παγίων ως µισθωτής. Όταν οι 
κίνδυνοι και τα οφέλη των ενσώµατων παγίων που εκµισθώνονται µεταφέρονται στον 
µισθωτή, τότε οι αντίστοιχες συµβάσεις χαρακτηρίζονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Όλες 
οι υπόλοιπες συµβάσεις µίσθωσης χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Ανάλογα µε τα 
χαρακτηριστικά που διέπουν τις συµβάσεις µίσθωσης, ο λογιστικός χειρισµός τους έχει ως 
εξής: 

 
α) Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

 
Στις περιπτώσεις συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ο µισθωµένος εξοπλισµός 
περιλαµβάνεται στην κατηγορία  των ιδιόκτητων παγίων, ενώ η σχετική υποχρέωση προς τον 
εκµισθωτή περιλαµβάνεται στις λοιπές υποχρεώσεις. Τα µισθωµένα, µε χρηµατοδοτική 
µίσθωση, πάγια και η σχετική υποχρέωση αναγνωρίζονται αρχικά στη µικρότερη µεταξύ της 
εύλογης αξίας των παγίων και της παρούσας αξίας των ελάχιστων υποχρεωτικών µισθωµάτων 
που έχουν συµφωνηθεί – κατά την έναρξη της µίσθωσης - να καταβληθούν στον εκµισθωτή. 
Η παρούσα αξία των µισθωµάτων υπολογίζεται µε επιτόκιο προεξόφλησης εκείνο που 
αναφέρεται µε βάση το επιτόκιο δανεισµού που θα επιβαρυνόταν η εταιρεία για αντίστοιχη 
χρηµατοδότησή της για τον ίδιο σκοπό.  
 
Μετά την αρχική καταχώρηση, τα πάγια αποσβένονται µε βάση την ωφέλιµη ζωή τους, εκτός 
αν η  διάρκεια της µίσθωσης είναι µικρότερη και το πάγιο δεν αναµένεται να περιέλθει στην 
κατοχή της εταιρείας κατά τη λήξη της σύµβασης, οπότε και οι αποσβέσεις διενεργούνται µε 
βάση τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα µισθώµατα που καταβάλλονται στον εκµισθωτή 
κατανέµονται σε µείωση της υποχρέωσης και επιβάρυνση των αποτελεσµάτων ως έξοδα εκ 
τόκων, µε βάση την τοκοχρεολυτική περίοδο. 
 
Κατά την πώληση ενός παγίου στοιχείου και ταυτόχρονα την επαναµίσθωσή του µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση, η διαφορά (κέρδος) µεταξύ τιµήµατος πώλησης και αναπόσβεστης 
αξίας του µισθωµένου στοιχείου δεν αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης, αλλά λογίζεται 
ως αναβαλλόµενο εισόδηµα (έσοδα εποµένων χρήσεων) και άγεται σε όφελος των 
αποτελεσµάτων ανάλογα µε τα έτη µίσθωσης. 

 
β) Λειτουργικές µισθώσεις 
 
Στις περιπτώσεις λειτουργικών µισθώσεων, η εταιρεία δεν καταχωρεί το µισθωµένο πάγιο ως 
στοιχείο ενεργητικού, αναγνωρίζει δε, ως έξοδο το ποσό των µισθωµάτων που αντιστοιχούν 
στη χρήση του µισθωµένου παγίου, µε τη µέθοδο του δεδουλευµένου. 
 

(ξ) Αναγνώριση εσόδων 
 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 
καθαρά από εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής : 
 
(α) Πωλήσεις αγαθών 
 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα 
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι ευλόγως 
εξασφαλισµένη. 
 
(β) Παροχή υπηρεσιών 
 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών έχουν περιοδικότητα και λογίζονται στο χρόνο που 
αναφέρονται, µε βάση τους προβλεπόµενους στις αντίστοιχες συµβάσεις όρους.  
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(ο) Λειτουργικοί τοµείς δραστηριότητας 
 

Ο Όµιλος εµπορεύεται ηλεκτρικές συσκευές στην Ελλάδα και παρέχει τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες κυρίως στο εξωτερικό. Ο Όµιλος παρουσιάζει τις απαιτούµενες πληροφορίες κατά 
λειτουργικό τοµέα δραστηριότητας θεωρώντας ως κριτήριο τοµεακού διαχωρισµού το είδος 
των ασκούµενων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Οι λειτουργικοί τοµείς οργανώνονται και 
παρακολουθούνται διακριτά ανάλογα µε τη φύση των υπηρεσιών που αφορούν, µε κάθε 
τοµέα να αποτελεί µία διακεκριµένη επιχειρηµατική οντότητα η οποία παράγει και παρέχει 
διαφορετικές υπηρεσίες. 
 
Ο τοµέας εµπορίας ηλεκτρονικών συσκευών αφορά στην εµπορία µεγάλου εύρους 
ηλεκτρονικών συσκευών της Panasonic. 
 
Ο τοµέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αφορά κυρίως στην παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, 
τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήµατος. 
 
Οι συναλλαγές µεταξύ λειτουργικών τοµέων διενεργούνται σε όρους αγοράς, δηλαδή ως εάν 
επρόκειτο για συναλλαγές µεταξύ τρίτων.  

 
(π) Μερίσµατα 

 
Η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους της Εταιρείας παρουσιάζεται στις οικονοµικές 
καταστάσεις ως υποχρέωση κατά τη χρήση που εγκρίνεται η διανοµή του µερίσµατος από τη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 

(ρ) Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των µετοχών της µητρικής Εταιρείας που έχουν 
εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίµηµα που καταβλήθηκε, πλέον της ονοµαστικής αξίας 
ανά µετοχή, εµφανίζεται στο κονδύλι «Υπέρ το άρτιο» των Ιδίων Κεφαλαίων. Άµεσες δαπάνες 
(καθαρές από αναβαλλόµενο φόρο) που διενεργούνται σε σχέση µε την έκδοση νέων µετοχών 
ή δικαιωµάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση, αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης. 
 
 

Νέα πρότυπα και διερµηνείες που υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο και την Εταιρεία 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία εφάρµοσαν για πρώτη φορά, το ∆ΛΠ 19 (Αναθεωρηµένο το 2011) Παροχές 
σε εργαζοµένους το οποίο απαιτεί επαναδιατύπωση των προηγούµενων οικονοµικών καταστάσεων. 
Όπως προβλέπεται από το ∆ΛΠ 34, η φύση και η επίδραση αυτής της αλλαγής, παρουσιάζεται 
παρακάτω : 

 
• ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (τροποποίηση) 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και αποτίµηση των 
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 «λοιπών µακροπρόθεσµων" παροχών. Η επίδραση αυτής της τροποποίησης περιγράφεται 
αναλυτικά στη σηµείωση 32. 

 
Πολλά άλλα νέα πρότυπα και τροποποιήσεις εφαρµόζονται για πρώτη φορά το 2013. Ωστόσο, δεν 
έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις ή ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας ή δεν έχουν εφαρµογή για τον Όµιλο και την Εταιρεία. 
 
• ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των 

στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήµατος 
• ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συµψηφισµός 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 
• ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας  
• ∆ιερµηνεία 20 ∆απάνες αποκοµιδής κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου 
• Κύκλος ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2009 -2011 
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∆εν υπάρχουν επιπλέον πρότυπα, εκτός από τη ∆ιερµηνεία 21, ∆ΛΠ 36 και ∆ΛΠ 39 που αναφέρονται 
παρακάτω, διερµηνείες και τροποποιήσεις που να έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόµη εφαρµοστεί, 
εκτός από αυτά που περιγράφονται στις οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2012. Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα κανένα πρότυπο ή διερµηνεία που να έχει 
εκδοθεί αλλά δεν έχει ακόµα εφαρµογή. 

 
∆ιερµηνεία 21: Εισφορές 
Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2014. Η Επιτροπή διερµηνειών κλήθηκε να εξετάσει πώς µία οικονοµική οντότητα θα πρέπει να 
λογιστικοποιεί στις οικονοµικές της καταστάσεις τις υποχρεώσεις για πληρωµή εισφορών που 
επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις, εκτός από φόρους εισοδήµατος. Η διερµηνεία αυτή είναι µία 
διερµηνεία του ∆ΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία. 
Το ∆ΛΠ 37 καθορίζει τα κριτήρια για την αναγνώριση µίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η 
απαίτηση να υπάρχει παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσµα ενός παρελθόντος γεγονότος (γνωστό και ως 
δεσµευτικό γεγονός). Η διερµηνεία διευκρινίζει ότι το δεσµευτικό γεγονός που δηµιουργεί την 
υποχρέωση καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που 
ενεργοποιεί την πληρωµή της εισφοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την οδηγία 
αυτή. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του 
Οµίλου από εφαρµογή της διερµηνείας αυτής δεν θα είναι σηµαντική. 

 
∆ΛΠ 36 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων – Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµου ποσού µη 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων: 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2014. Κατά την ανάπτυξη του ∆ΠΧΑ 13, το Σ∆ΛΠ αποφάσισε την τροποποίηση του ∆ΛΠ 36 
απαιτώντας τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε το ανακτήσιµο ποσό των αποµειωµένων 
περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριµένα στην περίπτωση που το ποσό αυτό βασίζεται στην εύλογη 
αξία µείον το κόστος πώλησης. Συγκεκριµένα, αντί της απαίτησης γνωστοποίησης του ανακτήσιµου 
ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου  (συµπεριλαµβανόµενης της υπεραξίας) ή µίας µονάδας 
δηµιουργίας ταµειακών ροών επί της οποίας αναγνωρίστηκε ή αναστράφηκε σηµαντική ζηµία 
αποµείωσης κατά την περίοδο αναφοράς, η τροποποίηση του ∆ΛΠ 36 απαιτεί τη γνωστοποίηση του 
ανακτήσιµου ποσού για κάθε µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία έχει κατανεµηθεί 
υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή µε σηµαντική λογιστική αξία σε 
σχέση µε τη συνολική λογιστική αξία της υπεραξίας ή των άυλων περιουσιακών στοιχείων µε 
απεριόριστη ωφέλιµη ζωή της εταιρείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την οδηγία 
αυτή. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του 
Οµίλου από εφαρµογή της τροποποίησης αυτής δεν θα είναι σηµαντική. 

 
∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση - Ανανέωση των Παραγώγων 
και η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθµισης (τροποποίηση): 
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2014. Σύµφωνα µε την τροποποίηση αυτή δεν απαιτείται διακοπή της λογιστικής 
αντιστάθµισης εάν ένα παράγωγο αντιστάθµισης ανανεωθεί, εφόσον πληρούνται ορισµένα κριτήρια. Το 
Σ∆ΛΠ προέβη σε περιορισµένου περιεχοµένου τροποποίηση του ∆ΛΠ 39, ώστε να επιτραπεί η συνέχιση 
της λογιστικής αντιστάθµισης σε ορισµένες περιπτώσεις στις οποίες αλλάζει ο αντισυµβαλλόµενος ενός 
αντισταθµιστικού µέσου, προκειµένου για την εκκαθάριση του µέσου αυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
έχει ακόµη υιοθετήσει την οδηγία αυτή. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου από εφαρµογή της τροποποίησης αυτής δεν θα είναι 
σηµαντική. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ: 

 
Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις, προκειµένου να επιλέξει τις 
καταλληλότερες λογιστικές αρχές, είτε σε σχέση µε τη µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και 
συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου 
να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους 
και βασίζονται στην προγενέστερη εµπειρία της ∆ιοίκησης σε σχέση µε το επίπεδο / όγκο των 
συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες 
αναφέρονται σε δεδοµένα, η εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των 
οικονοµικών καταστάσεων τους επόµενους 12 µήνες, έχουν ως κάτωθι: 

 
(α) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική 

επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις επισφαλείς απαιτήσεις σε 
συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νοµικής 
Υπηρεσίας του Οµίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και 
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

 
(β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 

υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και 
περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση, πρόβλεψη για τους 
πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους 
και αναγνώριση µελλοντικών φορολογικών ωφελειών. Η τελική εκκαθάριση των φόρων 
εισοδήµατος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 

 
(γ) Συντελεστές απόσβεσης: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αποσβένονται 

σύµφωνα µε την υπολειπόµενη ωφέλιµη ζωή τους. Αυτές οι υπολειπόµενες ωφέλιµες ζωές 
επανεκτιµώνται περιοδικά για να καθορίσουν κατά πόσο συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Οι 
πραγµατικές ωφέλιµες ζωές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να 
διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως η τεχνολογική καινοτοµία και τα προγράµµατα 
συντήρησης. 

 
(δ) Αποµείωση ενσώµατων παγίων στοιχείων: Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία ελέγχονται για 

σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική 
αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσης η ∆ιοίκηση εκτιµά 
τις µελλοντικές ταµειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την µονάδα ταµειακής ροής και  
επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των 
µελλοντικών ταµειακών ροών. 

 
(ε) Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

αναγνωρίζονται για όλες τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες στο βαθµό που είναι πιθανό 
ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συµψηφιστούν µε αυτές τις φορολογικές 
ζηµίες. Για τον καθορισµό του ύψους της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που µπορεί 
να αναγνωριστεί απαιτούνται σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης του Οµίλου, οι 
οποίες βασίζονται στα µελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές 
φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. 

 
(στ) Χρηµατοδοτικές/Λειτουργικές Μισθώσεις: Οι συµβάσεις µισθώσεων κατηγοριοποιούνται 

αρχικά ως χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις. Η αρχική κατηγοριοποίηση των 
µισθώσεων δεν µεταβάλεται µεταγενέστερα. Σε σηµαντικό βαθµό, η κατηγοριοποίηση 
εξαρτάται από την εκτίµηση των όρων των συµβάσεων. Κατά την εκτίµηση, ακολουθείται η 
µεθοδολογία της ‘ουσίας της συναλλαγής’. Η αξία των ενσώµατων παγίων χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης που αναγνωρίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης βασίζεται στην παρούσα αξία 
των συµβατικών πληρωµών της µίσθωσης. Οι συµβατικές πληρωµές είναι καθορισµένες και 
για το λόγο αυτό η αξία των µισθώσεων καθορίζεται µε σχετική βεβαιότητα. 
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4. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

30/06/2013 
 

1/1-
30/06/2012 

 
1/1-

30/06/2013 
 

1/1-
30/06/2012 

        

Εµπορεύµατα 14.849  12.154  14.849  12.154 

Ανταλλακτικά 101  96  101  96 

Υπηρεσίες 2.269  680  38  35 

Σύνολο 17.219  12.930  14.988  12.285 

 
 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 
Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τοµέα δραστηριότητας για τη περίοδο 1/1-30/6/2013 αναλύεται ως 
εξής: 

 

1 εξάµηνο 2013  

Εµπορία 
Ηλεκτρονικών 

Συσκευών  
Τηλεπικοινωνιακές 

Υπηρεσίες  

Εγγραφές 
και 

Απαλοιφές  Σύνολο 
         
Κύκλος εργασιών   14.988  2.231  -  17.219 
Ενδοτοµεακές πωλήσεις  -  -  -  - 
Σύνολο  14.988  2.231  -  17.219 
         
Αποσβέσεις  56  156  -  212 
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 

  
 

(98)  (987)  -  (1.085) 
Zηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων  

  
(155)  (1.144)  -  (1.299) 

Zηµίες προ φόρων  (601)  (1.384)  149  (1.836) 
Μείον:φόρος εισοδήµατος  (46)  (65)    (111) 
Ζηµίες µετά από φόρους  (589)  (1.449)  149  (1.889) 
Σύνολο ενεργητικού της 30ης Iουνίου 
2013 

  
28.991  11.843  999  41.833 

Αγορές ενσώµατων και ασώµατων 
πάγιων στοιχείων 

  
8  59  -  67 

Υποχρεώσεις της 30ης Ιουνίου 2013  11.845  14.879  -  26.724 

 

1ο εξάµηνο 2012  

Εµπορία 
Ηλεκτρονικών 

Συσκευών  
Τηλεπικοινωνιακές 

Υπηρεσίες  

Εγγραφές 
και 

Απαλοιφές  Σύνολο 
         
Κύκλος εργασιών   12.285  645  -  12.930 
Ενδοτοµεακές πωλήσεις  -  -  -  - 
Σύνολο  12.285  645  -  12.930 
         
Αποσβέσεις  75  25  -  100 
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 

  
 

(541)  (182)  -  (723) 

Zηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων  

  
 

(310)  (207)  -  (517) 
Zηµίες προ φόρων  (770)  (185)  6  (955) 
Μείον:φόρος εισοδήµατος  248  (24)  -  224 
Ζηµίες µετά από φόρους  (522)  (209)  6  (731) 
Σύνολο ενεργητικού της 30ης Ιουνίου 
2012 

  
31.937  13.171  (369)  44.739 

Αγορές ενσώµατων και ασώµατων 
πάγιων στοιχείων 

  
7  2  -  9 

Υποχρεώσεις της 30ης Ιουνίου 2012  10.881  13.176  -  24.057 
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Οι πωλήσεις ανά γεωγραφικό τοµέα για τη περίοδο 1/1-30/6/2013 και 1/1-30/6/2012 αναλύονται 
ως εξής: 
 

 
1/1-

30/06/2013 
1/1-

30/06/2012 
Πωλήσεις εσωτερικού 16.726 12.255 

Πωλήσεις σε χώρες Ε.Ε 459 26 

Πωλήσεις σε τρίτες χώρες 34 649 

Σύνολο 17.219 12.930 
 
 

6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

30/06/2013 
 

1/1-
30/06/2012 

 
1/1-

30/06/2013 
 

1/1-
30/06/2012 

        

Εµπορεύµατα 12.102  9.843  12.102  9.843 

Ανταλλακτικά 96  36  96  36 

Υπηρεσίες 3.029  854  -  - 

Σύνολο 15.227  10.733  12.198  9.879 

 

7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 
Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

30/06/2013 
 

1/1-
30/06/2012 

 
1/1-

30/06/2013 
 

1/1-
30/06/2012 

Συµµετοχή του προµηθευτή PANASONIC στα έξοδα 
προώθησης των εµπορευµάτων της εταιρείας 373  176  373  176 

Έσοδα από πώληση ακινήτου(sale and lease back) -  105  -  105 

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις  -  118  -  49 

Λοιπά  36  39  36  39 

Σύνολο  409  438  409  369 

 

8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 

 
Τα έξοδα (έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης) αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

30/06/2013 
 

1/1-
30/06/2012 

 
1/1-

30/06/2013 
 

1/1-
30/06/2012 

        

Αµοιβές έµµισθου προσωπικού  1.553  1.568  1.394  1.529 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 282  247  249  243 

Παροχές τρίτων 219  280  205  279 

Φόροι – τέλη 54  68  32  68 

∆ιάφορα έξοδα 1.134  807  1.124  803 

Αποσβέσεις 161  100  56  75 

Προβλέψεις  333  33  333  33 

Σύνολο  3.736  3.103  3.393 
(3.391 

 3.030 
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Τα παραπάνω έξοδα κατανέµονται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

30/06/2013 
 

1/1-
30/06/2012 

 
1/1-

30/06/2013 
 

1/1-
30/06/2012 

        

Έξοδα διάθεσης 1.721  1.295  1.399  1.242 

Έξοδα διοίκησης 2.015  1.808  1.994  1.788 

Σύνολο  3.736  3.103  3.393  3.030 

 
 

9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

30/06/2013 
 

1/1-
30/06/2012 

 
1/1-

30/06/2013 
 

1/1-
30/06/2012 

        

Πιστωτικοί τόκοι 38  52  38  52 

Συναλλαγµατικές διαφορές 24  129  -  - 

 62  181  38  52 

 

10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

30/06/2013 
 

1/1-
30/06/2012 

 
1/1-

30/06/2013 
 

1/1-
30/06/2012 

        

Τόκοι & έξοδα δανείων 293  106  88  81 

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 161  133  136  127 

Τόκοι χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου 33  56  33  56 

Συναλλαγµατικές διαφορές 15  -  -  - 

Λοιπά έξοδα τραπεζών 41  18  20  17 

 543  313  277  281 

 
 
11. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 
Σύµφωνα µε το νέο ελληνικό φορολογικό νόµο 4110/2013,ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών 
προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα ,αυξήθηκε από 20% σε 26% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 
1 Ιανουαρίου 2013. 
 
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος, που απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται 
ως εξής: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 30 Ιουνίου   30 Ιουνίου 

 2013  2012  2013  2012 
        

Τρέχων φόρος εισοδήµατος -  -  -  - 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 110  (224)  45  (248) 

Συνολική (πίστωση)/χρέωση για φόρους 
εισοδήµατος που απεικονίζεται στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήµατος 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

110 (224) 45 (248) 
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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 
ζηµίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές 
αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία 
θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµίες στο βαθµό που 
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό των 
κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που αφορούν. 

 
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης: 
Aπό την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης 
Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµο Ελεγκτή ή 
ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, 
υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του 
Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο 
Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης 
του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση 
Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει 
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία 
έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το 
Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις 
αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 
διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης 
Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών. 

 
Ανέλεγκτη φορολογικά χρήση της µητρικής Εταιρείας είναι το 2010. Οι θυγατρικές εταιρείες της 
ΙΝΤΕΡΤΕΚ δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές ως εξής: 

 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ 

  
KB Impuls A.E. 01/01-31/12/2010 
∆ορυφορικές Εφαρµογές Α.Ε. 01/01/2010-31/12/2012 

 
 
Σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανό να επιβληθούν 
πρόσθετοι φόροι και πρόστιµα στην ΙΝΤΕΡΤΕΚ και στις θυγατρικές της. Ο Όµιλος θεωρεί ότι έχει 
σχηµατίσει επαρκείς προβλέψεις (€ 30 χιλ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία), έναντι των πρόσθετων 
φόρων που πιθανόν να προκύψουν, βάσει της σχετικής εµπειρίας από παλαιότερους φορολογικούς 
ελέγχους.  
 
 
Για τη µητρική και τη θυγατρική του Οµίλου KB Impuls A.E, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2012 
διενεργήθηκε από τους νόµιµους ελεγκτές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της §5 του άρθρου 82 του 
Ν.2238/1994. Από τον φορολογικό έλεγχο δεν προέκυψαν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, 
πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι προσδιορίζονται στις προσωρινές διαφορές που υπάρχουν στα στοιχεία του 
ενεργητικού και τις υποχρεώσεις µε βάση τις αξίες των λογιστικών βιβλίων και τη φορολογική βάση και 
υπολογίζονται µε εφαρµογή των θεσπισµένων φορολογικών συντελεστών. 
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Η κίνηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης (υποχρέωσης) έχει ως εξής: 
 

    30.06.2013  31.12.2012 
Ο Όµιλος    
Υπόλοιπο έναρξης (440)  (189) 
Από εξαγορά επιχείρησης -  (490) 
Φόρος αποτελεσµάτων περιόδου [(πίστωση)/χρέωση] (110)  239 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου (550)  (440) 

    
Για σκοπούς εµφάνισης στον Ισολογισµό η αναβαλλόµενη φορολογία αναλύεται ως εξής: 
Aναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 10  55 

Aναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση (560)  (495) 

 (550)  (440) 

    
Η Εταιρεία    
Υπόλοιπο έναρξης 55  (189) 

Φόρος αποτελεσµάτων περιόδου [(πίστωση)/χρέωση] (45)  244 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 10  55 

 

12. ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 
Οι ζηµίες, µετά από φόρο, ανά µετοχή αποτελούν το αποτέλεσµα του λόγου των Ζηµιών µετά από 
φόρους προς τον αριθµό των µετοχών. 
 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

30/06/2013 
 

1/1-
30/06/2012 

 
1/1-

30/06/2013 
 

1/1-
30/06/2012 

        

Ζηµίες µετά φόρων (Α) (1.890)  (732)  (588)  (528) 

Αριθµός µετοχών (Β) 11.233.200  11.233.200  11.233.200  11.233.200 

Ζηµίες µετά φόρων ανά µετοχή (Α/Β) (0,1682)  (0,0652)  (0,0523)  (0,0470) 
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13. Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία για τον Όµιλο και την Εταιρεία αναλύονται ως 
εξής: 
 

 

 
 
 
 

Ο Όµιλος 

 

Γήπεδα-
Οικόπεδα 

 Κτίρια – 
Εγκαταστάσεις 

σε ακίνητα 
τρίτων 

 Έπιπλα-
Μεταφορικά 

Μέσα και λοιπός 
εξοπλισµός 

 

Τηλεπικοινωνιακός 
εξοπλισµός 

 

Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ            

Υπόλοιπα 01.01.2012  2.402  3.127  769  -  6.298 

Αγορές χρήσης  -  1  56  -  57 

Εξαγορά επιχείρησης  -  304  3.748  1.942  5.993 

Αποµειώσεις  (596)  (1.118)  -  -  (1.714) 

Πωλήσεις-Μειώσεις   -  -  (37)  -  (36) 
Υπόλοιπα 
31.12.2012 

 
1.806  2.314  4.536  1.942  10.598 

           

Αγορές περιόδου  -  -  49  16  64 

Πωλήσεις-Μειώσεις   -  -  (30)  -  (30) 

Υπόλοιπα 
30.06.2013 

 
1.806  2.314  4.555  1.958  10.632 

           
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ           

Υπόλοιπα 01.01.2012  -  279  579  -  858 

Προσθήκες   -  86  169  60  315 

Αποµειώσεις  -  (359)  -  -  (359) 

Εξαγορά επιχείρησης  -  26  396  248  670 

Πωλήσεις-Μειώσεις   -  -  (30)  -  (29) 
Υπόλοιπα 
31.12.2012 

 
-  32  1.114  308  1.453 

           

Προσθήκες περιόδου  -  35  120  51  207 

Πωλήσεις-Μειώσεις   -  -  (27)  -  (27) 
Υπόλοιπα 
30.06.2013 

 
-  67  1.207  359  1.633 

 
 

         

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ           
Αναπόσβεστη Αξία 
01.01.2012 

 
2.402  2.848  190  -  5.440 

Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2012 

 
1.806  2.281  3.422  1.634  9.144 

Αναπόσβεστη Αξία 
30.06.2013 

 
1.806  2.246  3.348  1.599  8.999 
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∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ενσώµατων παγίων στοιχείων.  
 
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 υπήρχαν ενδείξεις αποµείωσης των ενσώµατων περιουσιακών 
στοιχείων και η Εταιρεία προέβη στην επανεκτίµησή τους µε βάση µελέτη ανεξάρτητου εκτιµητή. 
Από την επανεκτίµηση προέκυψε αποµείωση του οικοπέδου και της αναπόσβεστης αξίας του κτιρίου 
κατά τα ποσά των € 596 και  759 αντίστοιχα. 
 
Για τα πάγια που έχουν αγοραστεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση η κυριότητα έχει παρακρατηθεί από 
τους εκµισθωτές. Η αναπόσβεστη αξία των αγορασθέντων µε χρηµατοδοτική µίσθωση ενσώµατων 
παγίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και 30 Ιουνίου 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία 
ανέρχεται σε € 3.814 χιλ.και € 3.787 χιλ., αντίστοιχα. Οι αναπόσβεστες αξίες των αγορασθέντων µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση ενσώµατων παγίων, ανά κατηγορία ενσώµατων παγίων, αναλύονται ως 
εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 
        
Γήπεδα 1.806  1.806  1.806  1.806 
Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων 1.981  2.009  1.981  2.009 
  3.787  3.814  3.787  3.814 

 
 

Η Εταιρεία 

 

Γήπεδα-
Οικόπεδα 

 Κτίρια – 
Εγκαταστάσεις 

σε ακίνητα 
τρίτων 

 Έπιπλα-
Μεταφορικά 

Μέσα και λοιπός 
εξοπλισµός 

 

Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ          

Υπόλοιπα 01.01.2012  2.402  3.127  769  6.298 

Αγορές περιόδου   -  -  9  9 

Αποµειώσεις  (596)  (1.118)  -  (1.714) 

Πωλήσεις-Μειώσεις   -  -  (37)  (37) 

Υπόλοιπα 31.12.2012  1.806  2.009  741  4.556 

         

Αγορές περιόδου   -  -  6  6 

Πωλήσεις-Μειώσεις   -  -  (30)  (30) 

Υπόλοιπα 30.06.2013  1.806  2.009  717  4.532 

         

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ         

Υπόλοιπα 01.01.2012  -  279  579  858 

Προσθήκες περιόδου   -  80  56  136 

Αποµειώσεις  -  (359)  -  (359) 

Πωλήσεις-Μειώσεις   -  -  (30)  (30) 

Υπόλοιπα 31.12.2012  -  -  606  606 

         

Προσθήκες περιόδου   -  28  23  51 

Πωλήσεις-Μειώσεις   -  -  (27)  (27) 

Υπόλοιπα 30.06.2013  -  28  601  629 

         

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ         
Αναπόσβεστη Αξία 
01.01.2012 

  
2.402  2.848  190  5.440 

Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2012 

 
1.806  2.009  135  3.950 

Αναπόσβεστη Αξία 
30.06.2013 

 
1.806  1.981  116  3.903 
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14. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΥΠΕΡΑΞΙΑ 

 
α) Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 

 
Οι θυγατρικές εταιρείες που συµµετέχει η ΙΝΤΕΡΤΕΚ και περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις είναι οι εξής: 

 

Θυγατρική 
 

Έδρα 
 Μέθοδος 

Ενοποίησης 
 Σχέση 

Συµµετοχής  Συµµετοχή  Υπόλοιπο Εταιρείας 

 
 

 
    

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2012 
               

ΚΒ Impuls 
A.E. 

 Ελληνικό, 
Αττικής, 
Ελλάδα 

 

Ολική 

 

Άµεση 
 

100,00%  -  2.573  2.722 

            2.573  2.722 

 

∆υνάµει του προσυµφώνου της 13.01.2011 η εταιρία COSMOLINE ΑΕ ανέλαβε την υποχρέωση 
να πωλήσει προς την ΙΝΤΕΡΤΕΚ, έναντι τιµήµατος € 4.000 χιλ., το σύνολο της συµµετοχής 
της στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας «KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», η οποία συµµετοχή αντιστοιχεί στο 100% του 
συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, ήτοι 23.000 ονοµαστικές 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 29,35 €, η κάθε µία. 

 
Με βάση το προαναφερόµενο  προσύµφωνο, το αρχικά συµφωνηθέν τίµηµα των € 4.000 χιλ. 
προκαταβλήθηκε, εν όλω, προς την COSMOLINE, την 14-1-2011. Σύµφωνα µε την πλέον 
πρόσφατη ( 17 Μαίου 2012)  Έκθεση Αποτίµησης, που εκπονήθηκε από την εταιρεία 
«DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΕ», η αξία της 
KBI HELLAS AE υπολογίσθηκε στο ποσόν των € 3.348 χιλ., µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31-
12-2011.  
 
Με βάση την ανωτέρω αποτιµηθείσα αξία, τα µέρη προσδιόρισαν εκ νέου το τίµηµα της 
εξαγοράς στο ποσόν των € 3.345 χιλ.  και το ιδιωτικό συµφωνητικό της οριστικής 
αγοραπωλησίας υπογράφηκε την 29-5-2012, µε τίµηµα το ποσό αυτό (€ 3.345 χιλ.). 
 
Το υπερβάλλον ποσό µεταξύ του, δυνάµει του από 13-1-2011 προσυµφώνου, αρχικώς 
συµφωνηθέντος και προκαταβληθέντος τιµήµατος (€ 4.000 χιλ.) και του εν τέλει 
συµφωνηθέντος τιµήµατος (€ 3.345 χιλ.), ήτοι το ποσόν των εξακοσίων πενήντα πέντε 
χιλιάδων (€ 655 χιλ.) συµφωνήθηκε να επιστραφεί από την Πωλήτρια COSMOLINE AE προς 
την Εταιρεία, σε τέσσερις ισόποσες µηνιαίες δόσεις (πρώτη δόση 1/7/2012) µε βάση το από 
1/6/2012 ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των µερών. H Eταιρεία, λόγω των ειδικών 
οικονοµικών περιστάσεων, αποδέχθηκε την µετάθεση του χρόνου πληρωµής σε δύο δόσεις  
των € 300 χιλ. και € 355 χιλ. από 31.03.2013 σε 31.05.2013, οι οποίες και εξοφλήθηκαν. 
 
Η θυγατρική εταιρεία KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ συµµετέχει στην εταιρεία «∆ορυφορικές Εφαρµογές Α.Ε.»: 

 

 Έδρα  
Μέθοδος 

Ενοποίησης  
Σχέση 

Συµµετοχής  
Συµµετοχή 
31.12.2012 

 Συµµετοχή 
31.12.2011 

          
∆ορυφορικές 

Εφαρµογές Α.Ε. (Υπό 
εκκαθάριση) 

Παιανία, 
Αττική, 
Ελλάδα 

 

(1) 

 

Άµεση 
 

95,00% 

 

95,00% 
 

 
(1)  Η θυγατρική εταιρεία ∆ορυφορικές Εφαρµογές Α.Ε. που τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης, 

λόγω µη σηµαντικών µεγεθών δεν περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. Επιπρόσθετα, η µητρική εταιρεία KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ έχει αποµειώσει πλήρως το ποσό 
της συµµετοχής της.  
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Αποµείωση συµµετοχών (ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις): 
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 η Εταιρεία προχώρησε σε έλεγχο αποµείωσης της συµµετοχής 
της στην θυγατρική της εταιρεία KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ λόγω των ενδείξεων αποµείωσης. Η λογιστική αξία των 
συµµετοχών ήταν µεγαλύτερη από την ανακτήσιµη αξία και εποµένως η Εταιρεία προχώρησε 
σε αποµείωση της συµµετοχής την 31 ∆εκεµβρίου 2012 κατά € 623 χιλ. Λόγω ενδείξεων 
αποµείωσης κατά την 30η Ιουνίου 2013 η Εταιρεία προέβη σε επιπλέον αποµείωση της 
συµµετοχής της κατά το ποσό των € 149 χιλ. µε αποτέλεσµα η σωρευτική πρόβλεψη 
αποµείωσης της συµµετοχής της να ανέρχεται κατά την 30η Ιουνίου 2013 σε € 772 χιλ.  
 

Για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης των συµµετοχών, η ανακτήσιµη αξία καθορίστηκε 
από την Αξία Χρήσης, η οποία υπολογίστηκε βάσει των προβλεπόµενων ταµιακών ροών από 
χρηµατοοικονοµικούς προϋπολογισµούς του Οµίλου εγκεκριµένους από τη ∆ιοίκηση, 
καλύπτοντας µια περίοδο τριών ετών. 
 
 

Το επιτόκιο προ φόρου που χρησιµοποιήθηκε για την προεξόφληση των προβλεπόµενων 
ταµειακών ροών είναι 11,9%, ενώ ο ρυθµός ανάπτυξης στο διηνεκές (µετά την πάροδο των 
τριών ετών) που χρησιµοποιήθηκε είναι 2,0%, λαµβάνοντας υπόψη τις µακροπρόθεσµες 
προοπτικές του Οµίλου. 

 
 

β) Υπεραξία 
 

Η υπεραξία που εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου αναλύεται 
ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος 
 30.06.2013  31.12.2012 
    
ΚΒ Ιmpuls Ηellas A.E.  3.386  3.386 
  3.386  3.386 

 
 
Εξαγορά της εταιρείας ΚΒ Ιmpuls Hellas A.E. 
 
Η Εταιρεία, στις 29 Μαΐου 2012, ολοκλήρωσε την εξαγορά του συνόλου των µετοχών της 
εταιρείας KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, έναντι καταβολής συνολικού τιµήµατος € 3.345. 
 
Η υπεραξία που προέκυψε από την ανωτέρω εξαγορά και η οποία εµφανίζεται στη συνηµµένη 
κατάσταση οικονοµικής θέσης προσδιορίστηκε µε βάση τις εύλογες αξίες της κατάστασης 
οικονοµικής θέσης της εξαγορασθείσας εταιρείας κατά την 29η Μαΐου 2012. 
 
Ο Όµιλος οριστικοποίησε τον επιµερισµό του τιµήµατος εξαγοράς στα επιµέρους περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις των εξαγορασθεισών εταιρειών και του προσδιορισµού της 
υπεραξίας.  
 



 

Σελίδα 38 από 51 

 

INTERTECH A.E. – ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνιου 2013 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 

 
Οι λογιστικές και εύλογες αξίες της κατάστασης οικονοµικής θέσης της  εξαγορασθείσας 
εταιρίας, το συνολικό τίµηµα (κόστος) εξαγοράς και η προκύψασα υπεραξία για την ΙΝΤΕΡΤΕΚ 
κατά την 29η Μαΐου 2012, ηµεροµηνία εξαγοράς, έχουν ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

ΑΞΙΕΣ  

ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΞΑΓΟΡΑ 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  1.459  5.323 
Aσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  17  - 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις  509  236 
Αποθέµατα  1.794  1.794 
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις  5.784  5.495 
Χρηµατικά διαθέσιµα  15  15 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  9.578  12.863 
     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Βραχυπρόθεσµα δάνεια  (3.703)  (3.703) 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  -  (490) 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  -  (67) 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  (8.410)  (8.644)  
Σύνολο υποχρεώσεων  (12.113)  (12.904) 
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων  (2.535)  (41) 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας    - 

Συνολική καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων    (41) 
Υπεραξία κατά την εξαγορά    3.386 

Συνολικό κόστος εξαγοράς    3.345 

 
 
Όπως αναφέρεται και στη σηµείωση 2.1 των οικονοµικών καταστάσεων ,η υπεραξία που 
προσδιορίστηκε κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 για την εξαγορά της εταιρείας ΚΒΙ ,µειώθηκε 
κατά το ποσό €320χιλ. 
Το ποσό αυτό αφορά αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας ΚΒΙ κατά το ποσό € 4.696 ,το οποίο 
αντιστοιχεί σε 160 µετοχές ονοµαστικής αξίας €29,35 και οι οποίες δόθηκαν δωρεάν στην  
µητρική εταιρεία και κατά το ποσό € 315.304 για διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. 
 

 
Η ταµειακή εκροή κατά την εξαγορά ήταν η εξής: 

 
 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα που αποκτήθηκαν 
 

15 

Καθαρές ταµειακές εκροές κατά την εξαγορά 
 

(3.345) 

Σύνολο ταµειακής εκροής κατά την εξαγορά  (3.330) 

 
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 ο Όµιλος πραγµατοποίησε τον ετήσιο έλεγχο της υπεραξίας 
του. Κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενδείξεων αποµείωσης, ο Όµιλος εξετάζει, µεταξύ 
άλλων παραγόντων, τη σχέση µεταξύ αξίας κεφαλαιοποίησης και λογιστικής αξίας. Την 31 
∆εκεµβρίου 2012, η αξία κεφαλαιοποίησης του Οµίλου εµφανίζεται µεγαλύτερη από τη 
λογιστική αξία της καθαρής θέσης, γεγονός που δεν θεωρείται ένδειξη πιθανής αποµείωσης 
της υπεραξίας και των στοιχείων ενεργητικού των λειτουργικών τοµέων. Η ανακτήσιµη αξία 
και των δύο λειτουργικών τοµέων καθορίστηκε από την Αξία Χρήσης η οποία υπολογίστηκε 
βάσει των προβλεπόµενων ταµειακών ροών από χρηµατοοικονοµικούς προϋπολογισµούς του 
Οµίλου εγκεκριµένους από την διοίκηση καλύπτοντας µία περίοδο τριών ετών. Οι 
προβλεπόµενες ταµειακές ροές υπολογίστηκαν έτσι ώστε να αντανακλούν τις συνθήκες 
ζήτησης του κάθε λειτουργικού τοµέα. Το επιτόκιο προ φόρου που χρησιµοποιήθηκε για την 
προεξόφληση των προβλεπόµενων ταµειακών ροών για τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών 
υπηρεσιών είναι 11,9%, ενώ ο ρυθµός ανάπτυξης στο διηνεκές (µετά την πάροδο των τριών 
ετών) που χρησιµοποιήθηκε είναι 2,00% λαµβάνοντας έτσι υπόψη τις µακροπρόθεσµες 
προοπτικές του Οµίλου για τον συγκεκριµένο λειτουργικό τοµέα.  
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Τα παραπάνω ποσοστά βασίστηκαν σε εκτιµήσεις της διοίκησης. Πιο συγκεκριµένα, η διοίκηση 
εκτιµά ότι ο τοµέας τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών έχει επηρεαστεί από τις τρέχουσες 
οικονοµικές συνθήκες του κλάδου και για την αντιµετώπιση των δυσµενών συνθηκών 
προσανατολίστηκε στον περιορισµό του τηλεπικοινωνιακού κόστους µέσω νέων συµφωνιών 
µε τους προµηθευτές της , και σαν αποτέλεσµα αναθεώρησε τις εκτιµήσεις της για την 
µελλοντική περίοδο. Από την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε στον συγκεκριµένο τοµέα, η 
διοίκηση δεν εντόπισε αποµείωση στην συγκεκριµένη Μ∆ΤΡ.  

 
Ο υπολογισµός της Αξίας Χρήσης για τον συγκεκριµένο τοµέα πληροφόρησης είναι 
περισσότερο ευαίσθητος στις παρακάτω παραδοχές:45 
α) Περιθώριο κέρδους πρό φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
β) Επιτόκιο προεξόφλησης 
γ) Μερίδιο αγοράς κατά την προβλεπόµενη περίοδο  
δ) Ρυθµός ανάπτυξης στο διηνεκές 

 

15. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 
        
        
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης έργων 270  270  -  - 
Λοιπές απαιτήσεις 67  73  45  51 
  337  343  45  51 

 
Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης έργων/συµβάσεων, συµµετοχής σε 
διαγωνισµούς και µισθώσεων ακινήτων και µεταφορικών µέσων.  
 

16. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΚΕΡ∆Η Ή ΖΗΜΙΕΣ 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 
        
Μετοχές- Μη εισηγµένες 4.290  4.290  4.290  4.290 
Mείον :Πρόβλεψη για υποτίµηση  (4.096)  (4.096)  (4.096)  (4.096) 

  194  194  194  194 

 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αποτελούνται από επενδύσεις σε κοινές 
µετοχές της µη εισηγµένης συνδεδεµένης εταιρείας Cosmoline Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες  A.E., 
µε ποσοστό 6,46%, και εποµένως δεν έχουν σταθερή ηµεροµηνία λήξης, ούτε τοκοµερίδιο.  

 

17. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 
Τα αποθέµατα στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 

        

Εµπορεύµατα  7.265  7.822  5.632  6.114 

Ανταλλακτικά 102  310  102  310 

Mείον :Πρόβλεψη για υποτίµηση -  (876)  -  (876) 

Σύνολο  7.367  7.256  5.734  5.548 
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18. EΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι εµπορικές απαιτήσεις  στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 
        
Πελάτες 10.455  10.411  8.661  8.048 
Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες 501  451  420       420  
Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 3.988  4.343  3.982      4.262 
Επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες για 
εγγύηση 1.750  

 
1.730  1.750          1.730 

 
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (1.459)  

 
(1.459)  (1.159)    (1.159) 

  15.235  15.476  13.654  13.301 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 

        

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 1.459  1.278  1.159  1.278 

Χρησιµοποίηση πρόβλεψης  -  (119)  -  (119) 

Από εξαγορά εταιρείας -  300  -  - 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 1.459  1.459  1.159  1.159 
 
 

Η χρονική απεικόνιση των πελατών έχει ως εξής: 
 

  
Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

   

 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 

        

0-60 ηµέρες 5.229  5.887  4.858  5.039 

61-120 ηµέρες 1.852  1.545  1.755  1.476 

121-180 ηµέρες 1.280  312  644  269 

>180 ηµέρες 2.094  2.667  1.404  1.264 

Σύνολο 10.455  10.411  8.661  8.048 
 

19. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις 
αναλύονται ως εξής: 
 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 
        
Έξοδα εποµένων χρήσεων 458  392  47  66 
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 96  130  67  67 
Φ.Π.Α. εισπρακτέο 752  960  -  - 
Τµηµατικές καταβολές από ακύρωση 
αύξησης  µετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας Cosmoline (A) 

 
 

696 

  
 

1.319 

 

696 

 

1.319 
Αγορές εµπορευµάτων υπό παραλαβή 970  887  970  887 
Προκαταβολές σε προµηθευτές 994  267  -  - 
Χρεώστες διάφοροι  246  100  110  100 
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 808  950  13  89 
Λοιπά 433  440  207  213 
  5.454  5.444  2.109  2.741 
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Α) Με την υπ’ αριθµ. 290/15-2-2011 απόφαση του ∆Σ της COSMOLINE προσκλήθηκαν οι µέτοχοι 

αυτής να προβούν σε καταβολές µε προορισµό µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
της. Εν συνεχεία, η ΤΓΣ της COSMOLINE κατά τη συνεδρίαση της 30-6-2011 αποφάσισε την 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, µε την έκδοση 187.000 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 
29,35 Ευρώ εκάστη, ήτοι συνολικά, η αύξηση κατά € 5.488, του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ Νο. 11831/9-11-2011). 
 

Ενόψει και δυνάµει των παραπάνω εταιρικών αποφάσεων της COSMOLINE, η ΙΝΤΕΡΤΕΚ, 
κατόπιν της υπ’ αριθµ. 327/17-2-2011 Αποφάσεως του ∆Σ αυτής και υπό την ιδιότητά της ως 
µετόχου της COSMOLINE κατά ποσοστό 6,46%, προέβη σε τµηµατικές καταθέσεις και 
επιστροφές, το υψηλότερο υπόλοιπο των οποίων ανήλθε στο ποσόν των € 5.460, µε προορισµό 
τη µελλοντική και εν συνεχεία αποφασισθείσα, κατά τα ανωτέρω ιστορούµενα, αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της COSMOLINE. Η κατά τα άνω συµµετοχή αποφασίσθηκε εν όψει του 
γεγονότος ότι η αποφασισθείσα αύξηση λάµβανε χώρα στην ονοµαστική αξία της µετοχής και 
όχι σε υπέρ το άρτιον αξία, όπως συνέβαινε κατά τις προηγηθείσες αυξήσεις, µε επιχειρηµατικό 
στόχο τη µεγιστοποίηση της µετοχικής συµµετοχής της ΙΝΤΕΡΤΕΚ στο µ.κ. της COSMOLINE.  
 

Με την υπ’ αριθµ. 306/5-12-2011 Απόφαση του ∆Σ της COSMOLINE διαπιστώθηκε η µη 
καταβολή των ποσών της αύξησης (αρνητική πιστοποίηση) και κατά συνέπεια µαταιώθηκε 
οριστικά η από 30-6-2011 αποφασισθείσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Εταιρίας (ΦΕΚ Τεύχος 
ΑΕ & ΕΠΕ Νο. 1963/16-3-2012). Έκτοτε εξέλιπε η αιτία για την οποία έλαβαν χώρα οι 
καταβολές της ΙΝΤΕΡΤΕΚ και γεννήθηκε δικαίωµα της ΙΝΤΕΡΤΕΚ να λάβει και αντίστοιχη 
υποχρέωση της COSMOLINE να επιστρέψει το υπόλοιπο, το οποίο ανήρχετο κατά την 
31/12/2011, σε € 3.760.  
 

Κατόπιν γενοµένων επιστροφών της COSMOLINE προς την ΙΝΤΕΡΤΕΚ, ύψους € 880 εντός του 
τρέχοντος έτους 2012, παρέµενε εκκρεµές προς επιστροφή κατά την 14/03/2012 ποσό € 2.880 
το οποίο ανέλαβε να καταβάλει η COSMOLINE και αποδέχθηκε η ΙΝΤΕΡΤΕΚ να λάβει, εντόκως, 
κατά συνολικό ποσό τόκων ύψους € 262, σε 16 ισόποσες µηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις 
ύψους € 196 η κάθε µία. Για το λόγο αυτό υπογράφτηκε το µε ηµεροµηνία 14/03/2012 ιδιωτικό 
συµφωνητικό µεταξύ των µερών, για τη ρύθµιση της επιστροφής του εν λόγω ποσού. Σε 
εκτέλεση του παραπάνω συµφωνητικού, ήδη, έλαβαν χώρα οι προβλεπόµενες εννέα (9) 
καταβολές, µηνών Απριλίου έως ∆εκεµβρίου 2012, συνολικού ποσού € 1,8 εκατ. Για το χρονικό 
διάστηµα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013, έχει παραληφθεί επιταγή ,ποσού € 589 χιλ. 
 

  

20. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 
Τα χρηµατικά διαθέσιµα στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 
        
Ταµείο 16  32  16  31 
Καταθέσεις όψεως 779  1.226  713  1.148 
  796  1.258  729  1.179 

 
Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που βασίζονται στα µηνιαία επιτόκια 
τραπεζών.  

 

21. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 8.200 (οκτώ εκατοµµυρίων 
διακοσίων χιλιάδων), διαιρούµενο σε 11.233.200 (έντεκα εκατοµµύρια διακόσιες τριάντα τρείς 
χιλιάδες διακόσιες) µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,73 εκάστης. 
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22. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 
Τα αποθεµατικά αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 
        
Τακτικό Αποθεµατικό 1.460    1.460   1.460    1.460  
Έκτακτο Αποθεµατικό 9.437      9.437   9.437      9.437  
Αφορολόγητα αποθεµατικά 376      376   376      376  
Αποθεµατικά φορολογηµένα κατ’ειδικό 
τρόπο 255         255   255         255  

 11.528   11.528   11.528   11.528  

 
Τακτικό Αποθεµατικό: Σύµφωνα µε την ελληνική εταιρική νοµοθεσία, οι επιχειρήσεις 
υποχρεούνται να µεταφέρουν τουλάχιστον το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους, όπως αυτό 
απεικονίζεται στα βιβλία τους, σε τακτικό αποθεµατικό, µέχρι το αποθεµατικό αυτό να ανέλθει στο 
ένα τρίτο του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό δεν δύναται να 
διανεµηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας. 
 
Αφορολόγητα Αποθεµατικά: Τα αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεµατικά 
αντιπροσωπεύουν έσοδα τόκων, τα οποία είτε είναι αφορολόγητα ή έχουν φορολογηθεί µε 15% 
στην πηγή τους. Το συγκεκριµένο έσοδο δεν είναι φορολογητέο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 
επαρκή κέρδη από τα οποία µπορούν να σχηµατιστούν αντίστοιχα αφορολόγητα αποθεµατικά. Με 
βάση την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία, αυτό το αποθεµατικό εξαιρείται του φόρου εισοδήµατος, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεµηθεί στους µετόχους. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείµει 
το συγκεκριµένο αποθεµατικό και εποµένως δεν έχει προβεί στον υπολογισµό αναβαλλόµενου 
φόρου εισοδήµατος που θα ήταν αναγκαίος κατά την περίπτωση διανοµής του αποθεµατικού.  
 
Έκτακτα Αποθεµατικά: Σύµφωνα µε την Ελληνική Εταιρική Νοµοθεσία, οι επιχειρήσεις µπορούν 
να διατηρούν ειδικά αποθεµατικά δίχως ιδιαίτερο σκοπό, έπειτα από απόφαση των µετόχων τους 
στην ετήσια γενική συνέλευση, ή εάν απαιτείται από το Καταστατικό. Το ειδικό αποθεµατικό έχει 
δηµιουργηθεί από µη διανεµηµένα κέρδη µετά φόρων των προηγουµένων χρήσεων.  

 
Στη χρήση 2012 τα κονδύλια «∆ιαφορές αναπροσαρµογής περιουσιακών στοιχείων» και «Ειδικά 
αποθεµατικά» που αφορούσαν κονδύλια που δηµιουργήθηκαν κατά την µετάβαση στα ∆.Π.Χ.Α. 
ανακατατάχθηκαν στο κονδύλι «Ζηµίες εις νέον». 

 

23. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 
Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 
        
Πρόβλεψη εισφοράς για πνευµατικά 
δικαιώµατα Ν.3049/2002 201 

 
200 

 
201 

 
200 

Πρόβλεψη για εγγυήσεις επί πωλήσεων  44  71  44  71 
  245  271  245  271 
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24. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Οι προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις 
αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 
        
Παρούσα αξία υποχρέωσης κατά την 1 
Ιανουαρίου 244  353  212  321 
Από εξαγορά εταιρείας 68  67  -  - 
Αναλογιστικές ζηµίες που δεν 
αναγνωρίστηκαν -  -  -  - 
Υποχρέωση στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης 312  420  212  321 
        
Καθαρή υποχρέωση στην έναρξη του 
έτους 321  76  321  76 
Από εξαγορά εταιρείας 67  67  -  - 
Εισφορές που πληρώθηκαν από τον 
εργοδότη (377)  (227)  (351)  (201) 
∆απάνη που καταχωρήθηκε στα 
αποτελέσµατα 356  229  298  171 
Ποσά που καταχωρούνται στα λοιπά 
συγκεντρωτικά έσοδα (56)  275  (56)  275 
Παρούσα αξία της υποχρέωσης στο 
τέλος της περιόδου 312  420  212  321 
        
Καταχώρηση στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήµατος        
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 42  60  9  28 
∆απάνη τόκου 33  48  7  22 
Κόστος διακανονισµών 281  121  281  121 
Σύνολο δαπάνης στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήµατος 356  229  298  171 
Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που 
χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής :        
Επιτόκιο προεξόφλησης 3,5%  4,5%  3,5%  4,5% 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 2,2%  3,0%  2,2%  3,0% 
Πληθωρισµός 2,0%  2,0%  2,0%  2,0% 

 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία από την 1η Ιανουαρίου 2013 εφάρµοσαν το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε 
εργαζοµένους» σχετικά µε την άµεση αναγνώριση των µη αναγνωρισµένων αναλογιστικών κερδών στα 
λοιπά συνολικά εισοδήµατα των αντίστοιχων χρήσεων. Με την εφαρµογή αυτή αναπροσαρµόστηκαν τα 
κονδύλια της προηγούµενης χρήσης. 
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25. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
 

Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις 
αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης        
Μέχρι 1 έτος 260  609  260  609 
Από 1 έως 5 έτη 2.977  2.436  2.977  2.436 
Μετά από 5 έτη -  305  -  305 

  3.237  3.350  3.237  3.350 
Μείον: Μελλοντικές χρηµατοοικονοµικές 
δαπάνες (355)  (196)  (355)  (196) 
         
Παρούσα αξία υποχρεώσεων 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων 2.882  3.153  2.882  3.153 
         
Ανάλυση παρούσας αξίας χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων        
Μέχρι 1 έτος 147  545  147  545 
Από 1 έως 5 έτη 2.735  2.305  2.735  2.305 
Μετά από 5 έτη -  303  -  303 
 2.882  3.153  2.882  3.153 

 

26. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 

 
Τόσο η µητρική, όσο και η θυγατρική της εταιρεία, διατηρούν βραχυπρόθεσµο δανεισµό το συνολικό 
ετήσιο κυµαινόµενο επιτόκιο του οποίου κυµαίνεται από 5% έως 7%. Στον παρακάτω πίνακα 
φαίνονται τα εγκεκριµένα όρια βραχυπρόθεσµου δανεισµού του Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς 
επίσης και το χρησιµοποιηθέν ποσό. 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 
        
Όριο χρηµατοδότησης 10.550  8.000  4.050  3.000 
Μη χρησιµοποιηθέν όριο 3.703  3.707  2.319  2.455 
Χρησιµοποιηθέν όριο 6.847  4.293  1.731  545 

 
 
Kατά την 26η Απριλίου 2013 η θυγατρική εταιρεία ΚΒΙ υπέγραψε σύµβαση παροχής πιστώσεως µε 
αλληλόχρεο λογαριασµό µε όριο 1,5 εκατ. για το οποίο ενεχυρίασε απαιτήσεις της που απορρέουν 
από την υπ’ αριθµόν 3541/18.09.2012 σύµβαση προµήθειας υπηρεσιών µε την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΕΡΤ Α.Ε.). Η σύµβαση αφορά την µεταφορά και εκποµπή των 
τριών ραδιοτηλεοπτικών σηµάτων της ΕΡΤ Α.Ε. παγκοσµίως µε διάρκει τριών ετών. 
 
Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των βραχυπρόθεσµων δανείων για τις περιόδους που έληξαν την 30 
Ιουνίου 2013 και 2012 ανήλθαν για τον Όµιλο σε € 311  και € 106 , αντίστοιχα και για την Εταιρεία 
σε € 86 και € 81 , αντίστοιχα και περιλαµβάνονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, (Σηµείωση 10) 
στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.  
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27. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 

        
Προµηθευτές εσωτερικού 480  2.185  420         824  

Προµηθευτές εξωτερικού 13.128  12.914  4.408     5.428  

Επιταγές πληρωτέες -  38  -             -  

Σύνολο  13.608  15.137  4.828     6.252 

 
Η Εταιρεία είναι ο επίσηµος διανοµέας των προϊόντων Panasonic, που αποτελεί γι’ αυτήν τον κύριο 
προµηθευτή.  

 

28. ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 

        

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 82  150  67       118  

Μερίσµατα πληρωτέα 46  46  46        46  

Πιστωτές διάφοροι 142  162  111        82  

∆εδουλευµένα έξοδα 919  222  779      162  

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη (εκτός φόρου 
εισοδήµατος) 602  558  

 
584  

 
  532  

Αναβαλλόµενο κέρδος βάσει του ∆ΛΠ 17 από την 
συναλλαγή πώλησης και επαναµίσθωσης  164  164  

 
164  

 
164 

Έσοδα εποµένων χρήσεων 1  6  1      6  

Προκαταβολές πελατών 118  275  -  136 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 59  79  59   79  

Σύνολο  2.133  1.662  1.811  1.325 

 
 

Τα έσοδα εποµένων χρήσεων αφορούν συµµετοχή του προµηθευτή Panasonic στα έξοδα προώθησης 
των εµπορευµάτων της εταιρίας. 

 

29. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ  

 
Ο Όµιλος χρησιµοποιεί την κατωτέρω ιεραρχία για τον καθορισµό και τη γνωστοποίηση της εύλογης 
αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, ανά τεχνική αποτίµησης: 
 
Επίπεδο 1: διαπραγµατεύσιµες (µη προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά 
στοιχεία ή υποχρεώσεις, 
 
Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην 
καταγεγραµµένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιµες, είτε άµεσα, είτε έµµεσα, 
 
Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση  στην 
καταγεγραµµένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε 
µεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 3 για τη µέτρηση της εύλογης αξίας. 
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Την 30η Ιουνίου 2013 και 31η  ∆εκεµβρίου 2012 , ο Όµιλος και η Εταιρεία κατείχαν τα παρακάτω 
χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία: 
 

 Ο Όµιλος 

 
Εύλογη Αξία –30.06.2013 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 
Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 

Χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία µε µεταβολές στα κέρδη ή 
τις ζηµίες - 194 - 194 

 
 

 Η Εταιρεία 

 
Εύλογη Αξία –30.06.2013 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 
Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 

Χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία µε µεταβολές στα κέρδη ή 
τις ζηµίες - 194 - 194 
 

 
 Ο Όµιλος 

 
Εύλογη Αξία –31.12.2012 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 
Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 

Χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία µε µεταβολές στα κέρδη ή 
τις ζηµίες - 194 - 194 

 
 

 Η Εταιρεία 

 
Εύλογη Αξία –31.12.2012 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 

Χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία µε µεταβολές στα κέρδη ή 
τις ζηµίες - 194 - 194 
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30. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες και παρέχουν υπηρεσίες κατά την 
συνήθη δραστηριότητα τους σε ορισµένες εταιρείες που θεωρούνται συνδεδεµένα µέρη.  
 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα µε τα συνδεδεµένα µέρη αναφέρονται παρακάτω: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Σύνολα  31.12.2012  3.890,8  79,5 

 Σύνολα  30.06.2013  1.250,0  136,3 

 
- Από το σύνολο του ποσού που οφείλουν οι συνδεδεµένες εταιρείες µέρος αυτού αφορά  απαίτηση 

από την  εταιρεία COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. για την  επιστροφή ποσού € 
766 χιλ. πλέον επιταγής ποσού 589 χιλ.για πληρωµή στις 30.06.2013, από την αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου η οποία ακυρώθηκε και από λοιπές συναλλαγές € 106 χιλ. Απαίτηση από την εταιρεία 
ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ ποσού € 110 χιλ. προκαταβολή για διαφηµηστικές δαπάνες. 
 
Οι συναλλαγές του Οµίλου και τα υπόλοιπα µε τα συνδεδεµένα µέρη αναφέρονται παρακάτω: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχέση µε την 

INTEΡΤΕΚ  
Περίοδος που 

λήγει  

Πωλήσεις προς 
συνδεδεµένα 

µέρη   

Αγορές από 
συνδεδεµένα 

µέρη  

 Συνδεδεµένες 
εταιρείες 

 30.06.2012 
 
 

35,6 

 

76,0 

  30.06.2013 68,7 105,8 

 Θυγατρική 
εταιρεία 

 30.06.2012 

 

5,7  - 

  30.06.2013 2,3  - 

 Σύνολα  30.06.2012  41,3  76,0 

 Σύνολα  30.06.2013  71,0  105,8 

 
Σχέση µε την 

INTEΡΤΕΚ  

Χρήση/ 
Περίοδος που 

λήγει  

Ποσά που 
οφείλουν τα 
συνδεδεµένα 

µέρη  

Ποσά που 
οφείλονται στα 
συνδεδεµένα 

µέρη 
        

 Συνδεδεµένες 
εταιρείες 

 31.12.2012 
 
 

3.890,0 
 

79,5 

  30.06.2013  1.246,3  136,3 

 
Θυγατρική 
εταιρεία 

 

31.12.2012 

 

0,8 

 

- 

30.06.2013 3,7 - 

 
Σχέση µε την 

INTEΡΤΕΚ  
Περίοδος που 

λήγει  

Πωλήσεις προς 
συνδεδεµένα 

µέρη   

Αγορές από 
συνδεδεµένα 

µέρη  

 Συνδεδεµένες 
εταιρείες 

 30.06.2012 
 
 

33,8 

 

75,7 

  30.06.2013 102,1 130,8 

 Θυγατρική 
εταιρεία 

 30.06.2012 

 

7,5  0,3 

  30.06.2013 4,3  0,8 

 Σύνολα  30.06.2012  41,3  76,0 

 Σύνολα  30.06.2013  106,4  131,6 
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 Σύνολα  31.12.2012  3.890,8  79,5 

 Σύνολα  30.06.2013  1.671,8  220,9 

 
 
 
Οι αµοιβές των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και των ∆ιευθυντικών Στελεχών του Οµίλου και 
της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2013 και 2012 αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2013  30.06.2012  30.06.2013  30.06.2012 

        

Συναλλαγές και λοιπές παροχές 48  51  48  46 
Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού  
Συµβουλίου (∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου) 113  113  113  113 

Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών 347  373  307  316 

Σύνολο 508  537  468  475 

 
 

31. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 
Αντιδικίες και ∆ιεκδικήσεις: Ο Όµιλος εµπλέκεται σε διάφορες νοµικές υποθέσεις και νοµικές 
διαδικασίες στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας του. Η διοίκηση, καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι 
του Οµίλου, εκτιµούν ότι όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις αναµένεται να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές 
αρνητικές επιδράσεις στη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας και του Οµίλου, καθώς και  στα 
αποτελέσµατα αυτών (βλέπε Σηµείωση 33). 
 
Ενοίκια κτιρίων και µεταφορικών µέσων: Ο Όµιλος έχει συνάψει εµπορικές συµφωνίες 
λειτουργικής µίσθωσης για τη µίσθωση χώρων γραφείων και µεταφορικών µέσων. Οι συµφωνίες 
αυτές έχουν µέση διάρκεια 3 έως 9 ετών µε δυνατότητες ανανέωσης σε ορισµένα από τα συµβόλαια. 
Οι µελλοντικές υποχρεώσεις, µε βάση τις ήδη υπογεγραµµένες συµβάσεις ενοικίασης κτιρίων στις 31 
Μαρτίου 2013 και 31 ∆εκεµβρίου 2012, αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 
        
Εντός ενός έτους 76  35  12  25 
1-5 έτη 249  186  224  155 
Άνω των 5 ετών -  292  -  292 

Σύνολο 325  513  236  472 

 
 

 
Σχέση µε την 

INTEΡΤΕΚ  

Χρήση/ 
Περίοδος που 

λήγει  

Ποσά που 
οφείλουν τα 
συνδεδεµένα 

µέρη  

Ποσά που 
οφείλονται στα 
συνδεδεµένα 

µέρη 
        

 Συνδεδεµένες 
εταιρείες 

 31.12.2012 
 
 

3.685,0 
 

79,5 

  30.06.2013  1.627,2  220,9 

 
Θυγατρική 
εταιρεία 

 

31.12.2012 

 

205,8 

 

- 

30.06.2013 44,6 - 
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Εγγυήσεις: Ο Όµιλος εκδίδει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. Στον παρακάτω πίνακα 
περιέχεται η ανάλυση αυτών των εγγυητικών επιστολών, όπως είχε διαµορφωθεί στις 30 Ιουνίου 
2013 και ∆εκεµβρίου 2012:  
 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 30.06.2013  31.12.2012  30.06.2013  31.12.2012 

        

Καλή εκτέλεση συµβάσεων 905  1.356  85  370 

Συµµετοχή σε διαγωνισµούς 270  270  -  - 

Σύνολο 1.175  1.626  85  370 

 
 
Έχει δοθεί εγγυητική επιστολή για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς την προµηθεύτρια PANASONIC 
MARKETING EUROPE GMBH, ποσού € 6.000. 

 

Υποχρεώσεις από συµβάσεις µε προµηθευτές: Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συµβάσεων µε 
προµηθευτές κατά την 30η Ιουνίου 2013 ανέρχεται σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας στο ποσό των € 
5 εκατ. περίπου.  

 
 

32. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
∆ΛΠ 19: 

 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία από την 1η Ιανουαρίου 2013 εφάρµοσαν το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 19 
«Παροχές σε εργαζοµένους» σχετικά µε την άµεση αναγνώριση των µη αναγνωρισµένων 
αναλογιστικών κερδών στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα των αντίστοιχων χρήσεων. Με την εφαρµογή 
αυτή αναπροσαρµόστηκαν τα ίδια κεφάλαια, οι προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού και οι 
αναβαλλόµενη φορολογία του Οµίλου και της Εταιρείας των προηγούµενων χρήσεων ως εξής: 

 
 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
(συµπεριλαµβανοµένου µη ελέγχουσων 
συµµετοχών) 

Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 31.12.2012  1.1.2012  31.12.2012  1.1.2012 
        
Αρχικό υπόλοιπο (δηµοσιευµένο) 17.208  21.293  17.944  21.293 
Επίδραση υϊοθέτησης αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 
19 (262)  (348)  (262)  (348) 
Επίδραση αναβαλλόµενου φόρου 52  70  52  70 
Αναµορφωµένο υπόλοιπο 16.998  21.015  17.734  21.015 

   
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

  31.12.2012 
     
Αρχικό υπόλοιπο (δηµοσιευµένο)  159  60 
Επίδραση υϊοθέτησης αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 
19  262  262 
Αναµορφωµένο υπόλοιπο  421  322 

 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ  

Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

  31.12.2012 
     
Αρχικό υπόλοιπο (δηµοσιευµένο)  3  3 
Επίδραση υϊοθέτησης αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 
19  52  52 
Αναµορφωµένο υπόλοιπο  55  55 
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33. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ - ∆ΙΑΙΤΗΣΙΕΣ 

 
Αξιώσεις τρίτων κατά της θυγατρικής εταιρείας KBI Inpuls Hellas A.E. 
 
Άσκηση αγωγής από την εταιρεία INTELSAT Global Sales & Marketing ltd, για τερµατισµό της µεταξύ 
τους σύµβασης, ποσού $ 3,5 εκ. περίπου, για παρασχεθείσες υπηρεσίες, καθώς και ποσού $ 6 εκ. 
περίπου, για αποζηµίωση λόγω τερµατισµού της σύµβασης. Από τον Νοµικό Σύµβουλο της 
θυγατρικής εταιρείας εκτιµάται ότι το ποσό των παρασχεθεισών υπηρεσιών θα καταβληθεί εν µέρει 
από την θυγατρική εταιρία, κατά το ποσό των $ 3 εκ. περίπου, ενώ για την αξίωση της αποζηµίωσης 
εκτιµάται ότι δεν πρόκειται να επιδικαστεί κανένα ποσό εις βάρος της θυγατρικής.  
 
Για την ανωτέρω υπόθεση η ∆ιοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι δεν θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις και κατά συνέπεια δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη εξόδου. 

 

34. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα γεγονότα της 30ης Ιουνίου 2013 που ενδέχεται να επηρεάσουν 
σηµαντικά την οικονοµική θέση της Εταιρείας και του Οµίλου. 

 
 

 
Ελληνικό, 30 Αυγούστου 2013 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. 
KΟΝΤΟΜΗΝΑΣ 

Α.∆.Τ. ΑΒ 281810 

 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. 
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.∆.Τ. ΑΒ. 634465 

 
 
 
 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 
ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ 
Α.∆.Τ. Χ 000258 

 ΘΕΟ∆ΩΡΑ Κ. ΤΣΟΤΑΚΗ 
Α.∆.Τ. Χ. 149722 

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 
0019072 
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INTERTECH A.E. – ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνιου 2013 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 

ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

 


