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1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 
(ποσά σε χιλ. €)     

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/09/2011 31/12/2010 

Μη-κυκλοφορούν Ενεργητικό     

Υλικά πάγια στοιχεία από χρηματοδοτικές μισθώσεις 3.1                    5.271                  5.331  

Λοιπά υλικά πάγια στοιχεία ενεργητικού 3.1                       197                     223  

Άυλα στοιχεία 3.1                         53                      72  

Συμμετοχές(σε συνδεδεμένη εταιρεία) 3.2                    1.566                  1.491  

Λοιπές απαιτήσεις 3.3                    7.199                      37  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις                     1.134                  1.193  

Σύνολο μη-κυκλοφορούντος Ενεργητικού                  15.420                  8.347  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό    

Αποθέματα                     5.881                  4.568  

Eμπορικοί Χρεώστες 3.4                   11.932                11.477  

Προπληρωμές 3.5                       101                      97  

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 3.6                    1.181                11.007  

Αλλα στοιχεία κυκλοφορουντος ενεργητικού 3.7 2.571                 1.012  

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού  21.666              28.161  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  37.086              36.508  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Μετοχικό Κεφάλαιο                     8.200                  8.200  

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ άρτιο                     3.746                  3.746  

Aποτελέσματα περιόδου                        -260                      15  

Αποτίμηση συμμετοχής               -2.798                 -2.798  

Αποθεματικά Κεφάλαια                     14.230                14.215  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων                  23.118                23.378  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Παροχές  προσωπικού 3.8                       115                     384  

Λοιπές προβλέψεις 3.9                       807                     963  
Δανειακές υποχρεώσεις(για χρηματοδοτικές 
μισθώσεις) 3.10                    3.294                  3.672  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις                     1.103                  1.111  

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων                    5.319                  6.130  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Δανειακές υποχρεώσεις(για χρηματοδοτικές 
μισθώσεις) 3.10                       508                     504  

Δανειακές υποχρεώσεις προς τράπεζες                        985   

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές                     4.382                  4.151  
Τρέχουσα φορολογία                        572                     454  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.13                    2.202                  1.891  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων                    8.649                  7.000  
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                   37.086                36.508  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ποσά σε χιλ. €)  

  30/09/2011 30/09/2010 1/7-30/09/2011 1/7-30/09/2010 

Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)  23.141  27.144  7.545  8.350  
Κόστος πωληθέντων  19.125  21.464  6.553  6.734  
Μικτό κέρδος  4.016  5.680  992  1.616  
Άλλα εισοδήματα                            3.14 2.293  1.107  830  510  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας         3.15 -2.235 -2.243 -557 -747 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως          3.15 -3.542 -4.030 -1.140 -1.186 
Άλλα έσοδα-έξοδα εκμετάλλευσης     -48 -280 11  -128 
Λειτουργικά και έκτακτα κέρδη  484  234  136 65  
    
Χρηματοοικονομικά έσοδα  38  115  0  39  
Χρηματοοικονομικά έξοδα  -515 -227 -185 -78 
Κέρδη(ζημίες) προ φόρων  7 122  -49 26  

    
Φόροι  267  108  12  46  
Κέρδη(ζημίες) μετά από 
φόρους  -260 14  -61 -20 

    
Κέρδη(ζημίες) μετά από φόρους 
ανά μετοχή(€)  -0,023 0,001  
Κέρδη(ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων  337  125  94 41  
Κέρδη(ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων  470  302  138 99  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

      (Έμμεση Μέθοδος) 
                 1/1 - 30/09/2011            1/1- 30/09/2010 

(ποσά σε χιλ. €) 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 7 122 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις 133 177 
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων 0 155 
Προβλέψεις -370 -114 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -38 -111 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 515 227 

Πιστωτικοί τόκοι 0 -116 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:     

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -1.313 -648 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.020 2.341 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 543 -1.983 
Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -515 -227 

Καταβεβλημένοι φόροι -192 58 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -3.250 -119 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Προκαταβολή για αγορά μετοχών εταιρείας ΚΒΙ HELLAS -4.000 0 

Έναντι αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας COSMOLINE -3.160 0 

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -34 -22 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 6 30 

Τόκοι εισπραχθέντες 0 116 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -7.188 124 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 
(για χρηματοδοτικές μισθώσεις) 5.200   

Εξοφλήσεις δανείων -4.215 0 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια) -373 -382 

Μερίσματα πληρωθέντα 0 -562 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 612 -944 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -9.826 -939 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 11.007 9.928 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.181 8.989 

 
 



ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 
Περίοδος από 01/01-30/09/2011 

 
 

6 
 

 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
      (ποσά σε χιλ. €) 

 
 
(ποσά σε χιλ. €) 

 
 

 Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά 
από έκδοση 
Μετοχών 
Υπέρ το 
Άρτιο 

Έκτακτο 
Αποθεματικό 

Λοιπά 
Αποθεματικά  

Αποθεματικό 
Αποτίμησης 

Αποτελέσματα 
Περιόδου 

Σύνολο 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 
έναρξης 
περιόδου 
(01.01.2011 ) 8.200  3.746  9.479  4.736  -2.798 15  23.378  
Μεταφορά 
αποθεματικών       0    0  0  
Μερίσματα 
πληρωθέντα           0  0  
Κέρδη (ζημίες)  
της περιόδου, 
μετά από 
φόρους.       0    -260 -260 
Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων λήξης 
περιόδου 
(30.09.2011) 8.200  3.746  9.479  4.736  -2.798 -245 23.118  

 Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά 
από έκδοση 
Μετοχών 
Υπέρ το 
Άρτιο 

Έκτακτο 
Αποθεματικό 

Λοιπά 
Αποθεματικά  

Αποθεματικό 
Αποτίμησης 

Αποτελέσματα 
Περιόδου 

Σύνολο 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 
έναρξης 
περιόδου 
(01.01.2010) 8.200  3.746  9.479  4.499    799  26.723  
Μεταφορά 
αποθεματικών       29    -29 0  
Μερίσματα 
πληρωθέντα           0  0  
Κέρδη  (ζημίες) 
της περιόδου, 
μετά από 
φόρους       0    34  34  
Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων λήξης 
περιόδου 
(30.09.2010) 8.200  3.746  9.479  4.528  0  804  26.757  
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2.   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

2.1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 
 
Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ δραστηριοποιείται στη διανομή των προϊόντων 
Αυτοματισμού Γραφείου, Τηλεπικοινωνιών, Επαγγελματικών Συστημάτων Ήχου και Εικόνας της Panasonic, 
(ενδεικτικά αναφέρουμε τα τηλεφωνικά κέντρα, ασύρματα και κινητά τηλέφωνα, fax, φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα, κ.λ.π) καθώς και τα καταναλωτικά (consumer) προϊόντα όπως 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, παρατάθηκε 
έως την 31-03-2012, δυνάμει της με ημερομηνία 01-04-2011 «Σύμβασης διανομής», με βάση σχετικό όρο 
της  οποίας, προβλέπεται η δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης της συνεργασίας των μερών. 
 
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 εγκρίθηκαν 
για έκδοση με απόφαση του υπ’ αριθμό 339 πρακτικού της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου την 
29η Νοεμβρίου 2011. 
  

2.2 Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 
 
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων 
αναλύονται παρακάτω : 
 

2.2.1 Βάση προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων 
 
Η εταιρεία συνέταξε οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για πρώτη φορά για τη χρήση που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005 (ημερομηνία μετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004). Δεν υπάρχουν 
πρότυπα που να έχουν εφαρμοσθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους. 
 
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων, της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010. 
 
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός 
από την αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και βάσει 
της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας. 
 

2.2.2 Μετατροπή ξένων νομισμάτων 
 
(1)  Νόμισμα μέτρησης και αναφοράς 
 
Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της Εταιρείας από την 1η Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ, κατά 
συνέπεια οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το νόμισμα αποτίμησης της εταιρείας. 
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(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 στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα) αναγνωρίζονται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 

2.2.3  Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή 
στις αξίες κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την ημερομηνία μετάβασης, μείον, 
κατ’αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως 
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
Ειδικότερα η αξία του οικοπέδου και του κτιρίου των γραφείων της εταιρείας προσδιορίσθηκε βάσει 
εκτίμησης του οίκου LAMBERT SMITH HAMPTON (HELLAS). 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να 
επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν 
πραγματοποιούνται. 
 
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 
υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει τω εξής : 
 
 
 Κτίρια         40 έτη      
 Μηχανολογικός Εξοπλισμός        5 έτη 
 Αυτοκίνητα     5-10 έτη      
 Λοιπός εξοπλισμός    2-10 έτη      
   
 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων 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. 
 

2.2.4  Ασώματες ακινητοποιήσεις 
 
Λογισμικό (και προγράμματα) 
 
Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς λογισμικού καθώς και κάθε δαπάνη που έχει 
πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή 
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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 χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο 
κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του (5-8) έτη. 

2.2.5  Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 
 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή 
ζημία απομειώσεως, 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 χρήσεως (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 την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Αν μια 
επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το 
οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει τα ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που 
δημιουργεί ταμιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 
 
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. 
 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει θέμα απαξίωσης του παγίου εξοπλισμού της Εταιρείας και ως εκ τούτου 
δεν έχει πραγματοποιήσει υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων. 

2.2.6  Άλλες επενδύσεις 
 
Οι τίτλοι που καταχωρούνται στον ανωτέρω λογαριασμό συνιστούν συμμετοχή σε επιχείρηση που δεν είναι 
εισηγμένη σε ενεργό αγορά και εντάσσονται στην κατηγορία του ΔΠΧΠ 39 “Τίτλοι διαθέσιμοι προς 
πώληση”. Οι τίτλοι αυτών των μετοχών κατά την αρχική επιμέτρηση την 31.12.2003 καταχωρήθηκαν στο 
κόστος κτήσης τους  που είναι η εύλογη αξία της αντιπαροχής που δόθηκε για την απόκτησή τους μείον την 
πρόβλεψη υποτίμησης μέχρι την 31.12.2003. 
 
Η εταιρεία αποτιμούσε τους ανωτέρω τίτλους μέχρι την χρήση 2009 το κόστος κτήσεως τους. 
 
Στη χρήση 2010 η εταιρεία για την πιο κατάλληλη παρουσίαση των ανωτέρω τίτλων σύμφωνα με το ΔΛΠ 8, 
προέβη σε αλλαγή της λογιστικής πολιτικής καταχώρησης των από την αξία κτήσεως στην εύλογη αξία. 
Η αλλαγή αυτή προέκυψε ως συνέπεια της στρατηγικής αλλαγής του βασικού αντικειμένου ανάπτυξης της 
εταιρείας συμμετοχής όπως αυτή ορίσθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας. 
 
Κατά την 31.12.2010 η συμμετοχή στην εταιρεία COSMOLINE ΑΕ ανήρχετο σε 6,46%. 
 
Την περίοδο 01.01.-30.09.2011 έγιναν τμηματικές καταβολές συνολικού ποσού ευρώ 3.160 χιλ,  σύμφωνα 
με την από 29.02.2011 απόφαση του Δ.Σ. της COSMOLINE ΑΕ, για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, 
που εμφανίζονται στον λογαριασμό «Λοιπές απαιτήσεις». 
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2.2.7  Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη 
αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους 
δραστηριότητας. 
 

2.2.8 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς χρεώστες 
 
Οι πελάτες και οι λοιποί χρεώστες παρουσιάζονται αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις που τυχόν θα προκύψουν από τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών. Πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις γίνεται μόνο για χρεώστες που τα χρέη τους θεωρούνται αμφίβολης είσπραξης ή έχουν κινηθεί 
νομικές διαδικασίες.  
 
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία της 
λογιστικής κατάστασης.  
 

2.2.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 
βραχυπρόθεσμες μηνιαίες επενδύσεις. 
 

2.2.10   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, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας όπως 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. 
 
Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις 
μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο 
φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. 
 
 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία 
ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη 
έναντι των οποίων 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 
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τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, η ουσιαστικά 
θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. 

2.2.11 Παροχές σε εργαζόμενους 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2112/20 η Εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή 
απολυόμενους υπαλλήλους της, το δε 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 καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. 
 
Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από την 
υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με ΔΛΠ 19 – «Παροχές 
Εργαζομένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβολές 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 την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την 
προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 
 
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 στ’ 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 στ’ αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο 
ωρίμανσης. 
 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται 
δεδουλευμένες. 
 

2.2.12 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
 
Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα, νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως 
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η 
υποχρέωση, και μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού. 
 
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού και προσαρμόζονται 
προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη 
διευθέτηση της υποχρέωσης και αναλύονται ως κάτωθι: 
 
-Πρόβλεψη για εγγυήσεις επί πωλήσεων. 
Κατά την περίοδο 1/1-30/09/2011 υπολογίσθηκε πρόβλεψη 96 χιλ. ευρώ με ποσοστό 0,55% επί των 
πωλήσεων των προϊόντων SYSTEMS και CONSUMER.  

2.2.13 Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 
 
Η εταιρεία συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης επί ενσωμάτων παγίων ως μισθωτής. Όταν οι κίνδυνοι και τα 
οφέλη των ενσωμάτων παγίων που εκμισθώνονται, μεταφέρονται στο μισθωτή, τότε οι αντίστοιχες 
συμβάσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Όλες οι υπόλοιπες συμβάσεις μίσθωσης 
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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 
ανάλογη κατηγορία παγίων, όπως και τα ιδιόκτητα πάγια, 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 αξία μεταξύ της εύλογης αξίας των παγίων και της 
παρούσας αξίας των ελαχίστων υποχρεωτικών μισθωμάτων, κατά την έναρξη της μίσθωσης, που έχουν 
συμφωνηθεί 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 μισθώσεως είναι μικρότερη και το πάγιο δεν 
αναμένεται να περιέλθει στην κατοχή της εταιρείας κατά τη λήξε 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 χρήσεως 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, στις κατηγορίες διοικητικά έξοδα και έξοδα διαθέσεως, το ποσό των 
μισθωμάτων που αντιστοιχούν στη χρήση του μισθωμένου παγίου, με τη μέθοδο του δεδουλευμένου. 
 

2.2.14 Πιστοδοτικοί κίνδυνοι 
 
Η εταιρεία εκτίθεται σε πιστοδοτικούς κινδύνους στην είσπραξη υπολοίπων πελατών. Στα πλαίσια ελέγχου 
του πιστοδοτικού κινδύνου εφαρμόζει με συνέπεια σαφή πιστοδοτική πολιτική που παρακολουθείται και 
αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε η χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει το ανά πελάτη ορισθέν 
πιστωτικό όριο. Επίσης μέρος των απαιτήσεων ασφαλίζονται βάσει ειδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
πιστώσεων. 

2.2.15  Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 
τους ανακτώμενους φόρους, 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 εύλογα εξασφαλισμένη. 
 
 
(β) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με το 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 
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2.2.16 Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Έχει δοθεί εγγυητική επιστολή για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς την προμηθεύτρια PANASONIC 
MARKETING EUROPE GMBH, ποσού ευρώ 10.000.000,00 

2.2.17 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
(ποσά σε χιλ. €) 
α)Έσοδα 50,0 
β)Έξοδα 103,0 
γ)Απαιτήσεις  7.237,0 
δ)Υποχρεώσεις  24,0 
ε)Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης  772,5 
στ)Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  13,6 
ζ)Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  0,0 

 

      
ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΑΓΑΘΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΓΟΡΕΣ  
ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

     

POST CREDIT Α.Ε.Π.Π. 1,3 0,4 0,0 0,0 
ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ 0,2 0,0 0,0 0,0 
COSMOLINE ΤΗΛΕΠ/ΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΑΕ 0,3 7.185,3 11,3 11,1 
VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS  26,6 19,2 31,0 8,1 
INTERJET ΑΕ 1,0 2,6 0,0 0,0 
ΣΙΓΜΑΝΕΤ ΑΕ 9,6 11,7 0,0 0,0 
ΔΕΜΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 6,5 13,8 0,0 0,0 
INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. ΕΤ. 0,3 1,0 0,0 0,0 
ΑΙΓΛΗ ΑΕ  0,0 0,0 1,8 0,0 
INTERTIME ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΕ 0,2 0,3 0,7 0,8 

DEMCO INSURANCE LIMITED - ΥΠΟΚ 0,00 0,1 58,3 4,0 
INTERVISTA AE – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & 
ΔΙΑΧ. 0,1 0,1 0,00 0,00 

MYDIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0,4 0,5 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 46,4 7.235,0 103,0 24,0 
ΡΟΥΣΣΟΥ Π. ΕΛΠΙΔΑ & ΣΙΑ 
ΕΕ/ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ 3,5 2,0 0,00  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 49,9 7.237,0 103,0 24,0 

 
Στις συναλλαγές και αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης περιλαμβάνονται οι 
αμοιβές ( με τις εργοδοτικές εισφορές) των διευθυντικών στελεχών, ύψους 517 χιλ. ευρώ καθώς και οι 
αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ύψους 188 χιλ. ευρώ. 
 
Στις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνονται εταιρείες οι οποίες έχουν κοινό τον κύριο μέτοχο. 
Η απαίτηση ποσού 7.185,30 χιλ. ευρώ από την εταιρεία COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ 
αναλύεται ως εξής : 
α) 3.160,00 χιλ. ευρώ έναντι αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. 
β) 4.000,00 χιλ. ευρώ για αγορά μετοχών της εταιρείας KBI IMPULS HELLAS AEE 
γ) 25,30 χιλ. ευρώ υπόλοιπο από πώληση προϊόντων. 
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2.2.18 Μερίσματα 
 
Με βάση την Ελληνική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέμουν στους μετόχους τους, 
τουλάχιστον το 35% των κερδών και μετά την κράτηση για τακτικό αποθεματικό. 

2.2.19 Αναταξινόμηση στοιχείων κατάστασης συνολικών εσόδων  
 
Για λόγους συγκρισιμότητας, έγινε αναταξινόμηση των κατωτέρω κονδυλίων της περιόδου 01/01-30/09/10: 
α) Μεταφορά 157 χιλ. ευρώ που αφορά έσοδα από πώληση ακινήτου (sale and lease back) και 150 χιλ. ευρώ έσοδα 
από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων, από το λογαριασμό «Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης» στον λογαριασμό « Άλλα 
εισοδήματα» και 
β) Στα «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων» δεν περιελήφθησαν το ανωτέρω  ποσό 
των 157 χιλ. ευρώ και 48 χιλ. ευρώ ζημίες από πώληση παγίων. 

3.  ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

3.1 Πάγια Υλικά και Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

(ποσά σε χιλ. €) 
  

ΓΗΠΕΔΑ-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΑ-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

ΑΠΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΙΚΕΣ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΑ 
ΑΠΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΙΚΕΣ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΠΛΑ-
ΜΕΤΑΦΟ 
ΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟ- 
ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ 

Αξία Κτήσης         
Υπόλοιπα την 1η 
Ιανουαρίου 
20011 0 5 2.402 3.127 987 216 6.737 
Αγορές 
περιόδου 1/1-
30/09/2011        32 2 34 
Πωλήσεις-
Μειώσεις    0    -28 0 -28 
Προσθήκες 
Χρηματοδοτικών 
Μισθώσεων             0 
Υπόλοιπα την 
30η  
Σεπτεμβρίου 
2011 0 5 2.402 3.127 991 218 6.743 
        
Αποσβέσεις         
Υπόλοιπα την 1η 
Ιανουαρίου 
2011 0 5 0 198 765 144 1.112 
Προσθήκες   0  60 53 21 134 
Μειώσεις   0    -24 0 -24 
Υπόλοιπα την 
30η 
Σεπτεμβρίου 
2011 0 5 0 258 794 165 1.222 

   
 
     

Αναπόσβεστη 
Αξία την 30η 
Σεπτεμβρίου 
2011 0 0 2.402 2.869 197 53 5.521 
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(ποσά σε χιλ. €) 
  

ΓΗΠΕΔΑ-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΓΗΠΕΔΑ-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

ΑΠΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΙΚΕΣ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΙΚΕΣ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΠΛΑ-
ΜΕΤΑΦΟ 
ΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟ- 
ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ 

Αξία Κτήσης         
Υπόλοιπα την 1η 
Ιανουαρίου 
2010 0 61 2.402 3.127 1.158 180 6.928 
Αγορές 
περιόδου 1/1-
30/09/2010   0    22 0 22 
Πωλήσεις-
Μειώσεις    0    -170 0 -170 
Προσθήκες 
Χρηματοδοτικών 
Μισθώσεων             0 
Υπόλοιπα την 
30η  
Σεπτεμβρίου 
2010 0 61 2.402 3.127 1.010 180 6.780 
        
Αποσβέσεις         
Υπόλοιπα την 1η 
Ιανουαρίου 
2010 0 44 0 118 776 120 1.058 
Προσθήκες   9   60 91 17 177 
Μειώσεις   0    -93 0 -93 
Υπόλοιπα την 
30η 
Σεπτεμβρίου 
2010 0 53 0 178 774 137 1.142 
 
        
Αναπόσβεστη 
Αξία την 30η 
Σεπτεμβρίου 
2010 0 8 2.402 2.949 236 43 5.638 

 
 
 

3.2 Συμμετοχές (σε συνδεδεμένη εταιρεία) 
(ποσά σε χιλ. €)    
 30/09/2011 31/12/2010
Συμμετοχή στην εταιρεία Cosmoline με ποσοστό 6.46% 4.290 4.290 
Mείον :Πρόβλεψη για υποτίμηση συμμετοχής -2.799 -2.799 
Συμμετοχή στην εταιρεία Sigmanet 75 0 
  1.566 1.491 
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3.3 Λοιπές απαιτήσεις 
 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 30/09/2011 31/12/2010
Τμηματικές καταβολές έναντι αυξήσεως  μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας Cosmoline (βλέπε σχετικά 
παρ. 5.2.6 παρούσας έκθεσης.) 3.160 0 
Προκαταβολή για αγορά μετοχών εταιρείας ΚΒΙ 
HELLAS 4.000  
Λοιπές απαιτήσεις 39 37 
ΣΥΝΟΛΟ 7.199 37 
 

 
 

Το κονδύλιο προκαταβολή για αγορά μετοχών της εταιρείας KBI HELLAS αφορά το ποσό που 
καταβλήθηκε στην COSMOLINE ΑΕ (βάσει του από 13.01.2011 προσυμφώνου) για την πώληση 
του συνόλου της συμμετοχής της στην εταιρεία αυτή, η οποία δεν ολοκληρώθηκε μέχρι σήμερα. 

 

3.4 Εμπορικοί χρεώστες 
(ποσά σε χιλ. €)                

3.5 Προπληρωμές 
(ποσά σε χιλ. €)                  
     30/09/2011 31/12/2010 
Έξοδα επομένων χρήσεων 101 97 
 101 97 
   

     30/09/2011  31/12/2010 
Πελάτες 9.287 8.267 
Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες 318 318 
Προβλέψεις επισφαλών πελατών -1.277 -1.292 
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 3.604 4.184 
 11.932 11.477 
   
Ανάλυση πελατών   
Η χρονική απεικόνιση της ενηλικίωσης των 
απαιτήσεων από πελάτες αναλύεται ως εξής   
0-30 ημέρες 3.843 3.242 
31-60 ημέρες 1.671 3.128 
61-90 ημέρες 1.389 985 
91-120 ημέρες 1.108 410 
121-150 ημέρες 489 156 
151-180 ημέρες 201 106 
>180 ημέρες 586 240 
 9.287 8.267 
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3.6 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
 

(ποσά σε χιλ. ευρώ)                              
     30/09/2011  31/12/2010 
Ταμείο 40 26 
Καταθέσεις όψεως 1.141 2.481 
Καταθέσεις προθεσμίας 0 7.500 
Προθεσμιακές καταθέσεις σε ξένο 
νόμισμα(synthetic swap) 0 1.000 
ΣΥΝΟΛΟ 1.181 11.007 
 
 

 

3.7 Άλλα στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 
 
 (ποσά σε χιλ. ευρώ)                              

     30/09/2011  31/12/2010 
Αγορές υπό παραλαβή 1.253 824 
Χρεώστες διάφοροι 78 89 
Λογ/μοί διαχειρ.προκ/λών 94 9 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.146 90 
ΣΥΝΟΛΟ 2.571 1.012 
   

 

3.8 Παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

(ποσά σε χιλ. €)                

 
 
 

     30/09/2011 31/12/2010 
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 384 443 
Πρόβλεψη περιόδου της 30/6/2011 -269 -59 
Υπόλοιπο λήξης 115 384 
   
Οι βασικές αναλογιστικές αρχές που 
χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής :   

Κύριες αναλογιστικές παραδοχές  30/9/2011 31/12/2010 
Επιτόκιο προεξόφλησης 5,3% 5% 
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3,5% 3,5% 
Πληθωρισμός 2,5% 2% 
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3.9 Λοιπές προβλέψεις 
(ποσά σε χιλ. €)  
     30/09/2011  31/12/2010
Πρόβλεψη εισφοράς για πνευματικά δικαιώματα Ν3049/2002 642 657 
Πρόβλεψη για εγγυήσεις επι πωλήσεων  135 156 
Πρόβλεψη φόρου για διαφορές φορολογικού ελέγχου 30 150 
  807 963 
  

 
 
 

3.10 Δανειακές υποχρεώσεις (για χρηματοδοτικές μισθώσεις) 
(ποσά σε χιλ. €)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11 Χρονική ανάλυση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
 

(ποσά σε χιλ. ευρώ)       
 Λιγότερο από 1 χρόνο Από 1 έως 5 χρόνια Πάνω από 5 χρόνια 
Προμηθευτές 4.382   
Υποχρέωση 
χρηματοδοτικών 
μισθώσεων 508 2.220 1.074 

 
 
 
 

 
  

30/09/2011  31/12/2010 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης   
ΜΕΧΡΙ 1 ΕΤΟΣ 634 623 
ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ 2.536 2.492 
ΜΕΤΑ ΑΠΌ 5 ΕΤΗ 1.110 1.558 
  4.280 4.673 
Μείον:Μελλοντικές χρηματοοικονομικές δαπάνες -478 -497 
      
Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων 3.802 4.176 
      
Ανάλυση παρούσας αξίας χρηματοδοτικών μισθώσεων     
ΜΕΧΡΙ 1 ΕΤΟΣ 508 504 
ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ 2.220 2.174 
ΜΕΤΑ ΑΠΌ 5 ΕΤΗ 1.074 1.498 
  3.802 4.176 
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3.12 Αναβαλλόμενη φορολογία και φόρος εισοδήματος 
 
Η συμφωνία μεταξύ των ποσών φόρου εισοδήματος, όπως απεικονίζονται στις αντίστοιχες 
Kαταστάσεις Αποτελεσμάτων, με αυτών που προκύπτουν από την εφαρμογή των ισχύοντων 
συντελεστών φορολογίας εισοδήματος επί των αποτελεσμάτων προ φόρων, έχει ως ακολούθως : 
 

(ποσά σε χιλ. €)  
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ & ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) 
 
 1.1-30.09.2011 1.1-30.09.2010 
Η φορολογία εισοδήματος αναλύεται:   
Φόρος εισοδήματος περιόδου 0 168 
Αναβαλλόμενος Φόρος 51 108 
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου και λοιποί 
φόροι 216 41 
 267 149 
   
Οι αναβαλλόμενοι φόροι αναλύονται: 1.1-30.09.2011 1.1-30.09.2010 
   
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1.132 1.170 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.103 1.107 
 29 63 
Υπόλοιπο έναρξης 82 131 
Φόρος αποτελεσμάτων -51 -68 
Υπόλοιπο τέλους 31 63 

 
Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 24% το 2010 θα μειώνεται κατά μία ποσοστιαία 
μονάδα μέχρι το 2014, όπου θα διαμορφωθεί σε 20%. 
 
 
 

3.13 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
(ποσά σε χιλ. €)                                               

 
  

30/09/2011  31/12/2010 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 68 169 
Μερίσματα πληρωτέα 46 46 
Πιστωτές διάφοροι 92 19 

Μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού(Έξοδα δεδουλευμένα) 580 51 
Μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού(Έσοδα πώλησης ακινήτου) 1.416 1.573 
Προκαταβολές πελατών 0 32 
ΣΥΝΟΛΟ 2.202 1.890 
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3.14 Άλλα εισοδήματα 
 

(ποσά σε χιλ. €)                                           

 
  

30/09/2011  30/09/2010 
Έσοδα από συμμετοχή του προμηθευτή PANASONIC    
στα έξοδα προώθησης των προϊόντων της  εταιρείας. 1.792 726
Έσοδα από πώληση ακινήτου(sale and lease back) 157 157 
Εγγυήσεις επί πωλήσεων 42 103 
Αποζημίωσης προσωπικού 269 45 
Λοιπά 33 76 
ΣΥΝΟΛΟ 2.293 1.107 

 

3.15 Ανάλυση των δαπανών όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση   
Συνολικών Εσόδων 

 
(ποσά σε χιλ. €)                                           

 
  

30/09/2011  30/09/2010 
Αμοιβές προσωπικού(και εργοδοτικές εισφορές)  2.581 3.250 
Αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης προσωπικού 687 131 
Λοιπά έξοδα προσωπικού 40 48 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 247 55 
Παροχές τρίτων 493 631 
Φόροι - τέλη 67 34 
Διάφορα έξοδα 1.433 1.833 
Αποσβέσεις 133 177 
Προβλέψεις εκμετάλλευσης 96 114 
ΣΥΝΟΛΟ 5.777 6.273 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 29 Νοεμβρίου 2011 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 
 
 
 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
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Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
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