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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ 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 Δεκεμβρίου 2050, ενώ ως έδρα ο Δήμος 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 Δήμο 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 Δεκεμβρίου 2012 (σημείωση 14). 
 
Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 ανέρχεται στα 87 άτομα, ενώ της 
Εταιρείας στα 69 άτομα. Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 ανερχόταν 
στα 100 άτομα, ενώ της Εταιρείας στα 80 άτομα. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για τη 
περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013, στις 29 Νοεβρίου 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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 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 ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση κρίσιμων 
λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτεί την κρίση της Διοίκησης 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 ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 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 
• Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις 
• Διακρατούμενες 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) Διαθέσιμες 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 ΔΛΠ 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 
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, 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 
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 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 ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 19 (Αναθεωρημένο το 2011) Παροχές 
σε εργαζομένους το οποίο απαιτεί επαναδιατύπωση των προηγούμενων οικονομικών καταστάσεων. 
Όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 34, η φύση και η επίδραση αυτής της αλλαγής, παρουσιάζεται 
παρακάτω : 

 
• ΔΛΠ 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. 
 
• ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των 

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

Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων 
• ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας  
• Διερμηνεία 20 Δαπάνες αποκομιδής κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου 
• Κύκλος ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2009 -2011 
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Δεν υπάρχουν επιπλέον πρότυπα, εκτός από τη Διερμηνεία 21, ΔΛΠ 36 και ΔΛΠ 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 
Δεκεμβρίου 2012. Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα κανένα πρότυπο ή διερμηνεία που να έχει 
εκδοθεί αλλά δεν έχει ακόμα εφαρμογή. 

 
Διερμηνεία 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 ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία. 
Το ΔΛΠ 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 Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του 
Ομίλου από εφαρμογή της διερμηνείας αυτής δεν θα είναι σημαντική. 

 
ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ 13, το ΣΔΛΠ αποφάσισε την τροποποίηση του ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 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 Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του 
Ομίλου από εφαρμογή της τροποποίησης αυτής δεν θα είναι σημαντική. 

 
ΔΛΠ 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 
ΣΔΛΠ προέβη σε περιορισμένου περιεχομένου τροποποίηση του ΔΛΠ 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 Διοίκηση 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 Διοίκησης 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 Διοίκηση 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 ΔΛΠ 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 Διοίκηση 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 Διοίκησης 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-

30/09/2013 
 

1/1-
30/09/2012 

 
1/1-

30/09/2013 
 

1/1-
30/09/2012 

        
Εμπορεύματα 20.704  19.543  20.704  19.540 
Ανταλλακτικά 134  132  134  132 
Υπηρεσίες 3.071  2.487  56  102 
Σύνολο 23.909  22.162  20.894  19.774 

 
 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 
Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για τη περίοδο 1/1-30/9/2013 αναλύεται ως 
εξής: 

 

εννεάμηνο  2013  

Εμπορία 
Ηλεκτρονικών 
Συσκευών  

Τηλεπικοινωνιακές 
Υπηρεσίες  

Εγγραφές 
και 

Απαλοιφές  Σύνολο 
         
Κύκλος εργασιών   20.894  3.015  -  23.909 
Ενδοτομεακές πωλήσεις  -  -  -  - 
Σύνολο  20.894  3.015  -  23.909 
         
Αποσβέσεις  84  232  -  316 
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 

  
 

(40)  (1.248)  -  (1.288) 
Zημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων  

  
(124)  (1.480)  -  (1.604) 

Zημίες προ φόρων  (695)  (1.840)  149  (2.386) 
Μείον:φόρος εισοδήματος  (72)  (71)    (143) 
Ζημίες μετά από φόρους  (734)  (1.911)  149  (2.496) 
Σύνολο ενεργητικού της 30ης 
Σεπτεμβρίου 2013 

  
26.091  11.722  914  38.727 

Αγορές ενσώματων και ασώματων 
πάγιων στοιχείων 

  
8  59  -  67 

Υποχρεώσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2013  9.090  15.219  (85)  24.225 

 

εννεάμηνο 2012  

Εμπορία 
Ηλεκτρονικών 
Συσκευών  

Τηλεπικοινωνιακές 
Υπηρεσίες  

Εγγραφές 
και 

Απαλοιφές  Σύνολο 
         
Κύκλος εργασιών   19.814  2.348  -  22.162 
Ενδοτομεακές πωλήσεις  -  -  -  - 
Σύνολο  19.814  2.348  -  22.162 
         
Αποσβέσεις  111  104  -  215 
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 

  
 

(553)  (776)  5  (1.324) 

Zημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων  

  
 

(664)  (881)  5  (1.540) 
Zημίες προ φόρων  (955)  (919)  5  (1.869) 
Μείον:φόρος εισοδήματος  267  90  -  357 
Ζημίες μετά από φόρους  (688)  (830)  5  (1.513) 
Σύνολο ενεργητικού της 30ης 
Σεπτεμβρίου 2012 

  
33.667  12.453  196  46.316 

Αγορές ενσώματων και ασώματων 
πάγιων στοιχείων 

  
7  37  -  44 

Υποχρεώσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2012  12.773  13.641  -  26.414 
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Οι πωλήσεις ανά γεωγραφικό τομέα για τη περίοδο 1/1-30/9/2013 και 1/1-30/9/2012 αναλύονται 
ως εξής: 
 

 
1/1-

30/09/2013 
1/1-

30/09/2012 
Πωλήσεις εσωτερικού 23.219 19.898 
Πωλήσεις σε χώρες Ε.Ε 68 66 
Πωλήσεις σε τρίτες χώρες 622 2.198 
Σύνολο 23.909 22.162 

 
 

6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

 
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

30/09/2013 
 

1/1-
30/09/2012 

 
1/1-

30/09/2013 
 

1/1-
30/09/2012 

        
Εμπορεύματα 16.835  16.084  16.835  16.083 
Ανταλλακτικά 133  93  133  93 
Υπηρεσίες 3.968  2.922  -  - 
Σύνολο 20.936  19.099  16.968  16.176 

 

7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

30/09/2013 
 

1/1-
30/09/2012 

 
1/1-

30/09/2013 
 

1/1-
30/09/2012 

Συμμετοχή του προμηθευτή PANASONIC στα έξοδα 
προώθησης των εμπορευμάτων της εταιρείας 456  395  456  395 
Έσοδα από πώληση ακινήτου(sale and lease back) -  157  -  157 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις  -  101  -  31 
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 50  -  50  - 
Λοιπά  38  65  38  45 
Σύνολο  544  718  544  628 

 

8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

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

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

30/09/2013 
 

1/1-
30/09/2012 

 
1/1-

30/09/2013 
 

1/1-
30/09/2012 

        
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού  2.222  2.259  2.022  2.232 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 489  365  403  350 
Παροχές τρίτων 315  703  294  426 
Φόροι – τέλη 125  106  91  105 
Διάφορα έξοδα 1.364  1.358  1.341  1.354 
Αποσβέσεις 242  121  84  111 
Προβλέψεις  384  64  384  64 
Σύνολο  5.143  4.976  4.621  4.642 
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Τα παραπάνω έξοδα κατανέμονται ως εξής: 
 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

30/09/2013 
 

1/1-
30/09/2012 

 
1/1-

30/09/2013 
 

1/1-
30/09/2012 

        
Έξοδα διάθεσης 2.756  2.872  2.727  2.817 
Έξοδα διοίκησης 2.387  2.104  1.893  1.825 
Σύνολο  5.143  4.976  4.621  4.642 

 
 

9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

30/09/2013 
 

1/1-
30/09/2012 

 
1/1-

30/09/2013 
 

1/1-
30/09/2012 

        
Πιστωτικοί τόκοι 38  117  38  117 
Συναλλαγματικές διαφορές 24  83  -  - 
 62  200  38  117 

 

10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

30/09/2013 
 

1/1-
30/09/2012 

 
1/1-

30/09/2013 
 

1/1-
30/09/2012 

        
Τόκοι & έξοδα δανείων 470  217  139  120 
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 233  205  200  187 
Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου 60  77  60  77 
Συναλλαγματικές διαφορές 19  -  -  - 
Λοιπά έξοδα τραπεζών 28  30  28  25 
 811  529  427  409 

 
 
11. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 
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 Σεπτεμβρίου   30 Σεπτεμβρίου 

 2013  2012  2013  2012 
        
Τρέχων φόρος εισοδήματος -  -  -  - 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 143  (357)  71  (267) 

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

 

 

 
 
 

 

 

 

  

143 (357) 71 (267) 
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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/ΠΕΡΙΟΔΟΙ 
  

KB Impuls A.E. 01/01-31/12/2010 
Δορυφορικές 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: 
 

    30.09.2013  31.12.2012 
Ο Όμιλος    
Υπόλοιπο έναρξης (440)  (189) 
Από εξαγορά επιχείρησης -  (490) 
Φόρος αποτελεσμάτων περιόδου [(πίστωση)/χρέωση] (143)  239 
Υπόλοιπο τέλους περιόδου (583)  (440) 

    
Για σκοπούς εμφάνισης στον Ισολογισμό η αναβαλλόμενη φορολογία αναλύεται ως εξής: 
Aναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση -  55 
Aναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (583)  (495) 
 (583)  (440) 

    
Η Εταιρεία    
Υπόλοιπο έναρξης 55  (189) 
Φόρος αποτελεσμάτων περιόδου [(πίστωση)/χρέωση] (71)  244 
Υπόλοιπο τέλους περιόδου (16)  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-

30/09/2013 
 

1/1-
30/09/2012 

 
1/1-

30/09/2013 
 

1/1-
30/09/2012 

        
Ζημίες μετά φόρων (Α) (2.496)  (1.513)  (734)  (721) 
Αριθμός μετοχών (Β) 11.233.200  11.233.200  11.233.200  11.233.200 
Ζημίες μετά φόρων ανά μετοχή (Α/Β) (0,2222)  (0,1347)  (0,0653)  (0,0642) 
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13. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 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  -    50  16  66 

Πωλήσεις-Μειώσεις   -  -  (30)  -  (30) 
Υπόλοιπα 
30.09.2013 

 
1.806  2.314  4.556  1.958  10.633 

           
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)  -  (30) 
Υπόλοιπα 
31.12.2012 

 
-  32  1.114  308  1.453 

           

Προσθήκες περιόδου  -  50  180  77  307 

Πωλήσεις-Μειώσεις   -  -  (27)  -  (27) 
Υπόλοιπα 
30.09.2013 

 
-  82  1.266  385  1.733 

 
 

         

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 
30.09.2013 

 
1.806  2.231  3.290  1.573  8.901 
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Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων στοιχείων.  
 
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 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 Δεκεμβρίου 2012 και 30 Σεπτεμβρίου 2013 για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
ανέρχεται σε € 3.814 χιλ.και € 3.773 χιλ., αντίστοιχα. Οι αναπόσβεστες αξίες των αγορασθέντων με 
χρηματοδοτική μίσθωση ενσώματων παγίων, ανά κατηγορία ενσώματων παγίων, αναλύονται ως 
εξής: 

 
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30.09.2013  31.12.2012  30.09.2013  31.12.2012 
        
Γήπεδα 1.806  1.806  1.806  1.806 
Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων 1.967  2.009  1.967  2.009 
  3.773  3.814  3.773  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   -  -  7  7 

Πωλήσεις-Μειώσεις   -  -  (30)  (30) 

Υπόλοιπα 30.09.2013  1.806  2.009  718  4.533 

         

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   -  42  34  75 

Πωλήσεις-Μειώσεις   -  -  (27)  (27) 

Υπόλοιπα 30.09.2013  -  42  612  654 

         

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ         
Αναπόσβεστη Αξία 
01.01.2012 

  
2.402  2.848  190  5.440 

Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2012 

 
1.806  2.009  135  3.951 

Αναπόσβεστη Αξία 
30.09.2013 

 
1.806  1.967  107  3.880 
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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 

 
 

 
    

 30.09.2013  31.12.2012  30.09.2013  31.12.2012 
               

ΚΒ Impuls 
A.E. 

 Ελληνικό, 
Αττικής, 
Ελλάδα 

 

Ολική 

 

Άμεση 
 

100,00%  100,00%  2.573  2.722 
            2.573  2.722 

 
Δυνάμει 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 «Δορυφορικές Εφαρμογές Α.Ε.»: 

 

 Έδρα  
Μέθοδος 
Ενοποίησης  

Σχέση 
Συμμετοχής  

Συμμετοχή 
31.12.2012 

 Συμμετοχή 
31.12.2011 

          
Δορυφορικές 

Εφαρμογές Α.Ε. (Υπό 
εκκαθάριση) 

Παιανία, 
Αττική, 
Ελλάδα 

 

(1) 

 

Άμεση 
 

95,00% 

 

95,00% 
 

 
(1)  Η θυγατρική εταιρεία Δορυφορικές 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 Δεκεμβρίου 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 Δεκεμβρίου 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 και Σεπτεμβρίου 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 Διοίκηση, 
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 
 30.09.2013  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.  
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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) 
Δικαιώματα 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 Δεκεμβρίου 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 Δεκεμβρίου 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 
Δεκεμβρίου 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 ΜΔΤΡ.  

 
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 
 30.09.2013  31.12.2012  30.09.2013  31.12.2012 
        
        
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης έργων 270  270  -  - 
Λοιπές απαιτήσεις 70  73  48  51 
  340  343  48  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 ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ 

 
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30.09.2013  31.12.2012  30.09.2013  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 
 30.09.2013  31.12.2012  30.09.2013  31.12.2012 

        
Εμπορεύματα  6.142  7.822  4.508  6.114 
Ανταλλακτικά 101  310  101  310 
Mείον :Πρόβλεψη για υποτίμηση -  (876)  -  (876) 
Σύνολο  6.243  7.256  4.609  5.548 
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18. EΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

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

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30.09.2013  31.12.2012  30.09.2013  31.12.2012 
        
Πελάτες 9.782  10.411  7.825  8.048 
Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες 501  451  420       420  
Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 3.424  4.343  3.420      4.262 
Επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες για 
εγγύηση 1.614  

 
1.730  1.614          1.730 

 
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (1.459)  

 
(1.459)  (1.159)    (1.159) 

  13.863  15.476  12.119  13.301 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

 
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30.09.2013  31.12.2012  30.09.2013  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 

   
 30.09.2013  31.12.2012  30.09.2013  31.12.2012 
        
0-60 ημέρες 3.628  5.887  3.441  5.039 
61-120 ημέρες 2.393  1.545  2.002  1.476 
121-180 ημέρες 558  312  508  269 
>180 ημέρες 3.203  2.667  1.874  1.264 
Σύνολο 9.782  10.411  7.825  8.048 

 

19. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 
αναλύονται ως εξής: 
 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30.09.2013  31.12.2012  30.09.2013  31.12.2012 
        
Έξοδα επομένων χρήσεων 409  392  42  66 
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 96  130  67  67 
Φ.Π.Α. εισπρακτέο 681  960  -  - 
Τμηματικές καταβολές από ακύρωση 
αύξησης  μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας Cosmoline (A) 

 
 

766 

  
 

1.319 

 

766 

 

1.319 
Αγορές εμπορευμάτων υπό παραλαβή 571  887  572  887 
Προκαταβολές σε προμηθευτές 826  267  150  - 
Χρεώστες διάφοροι 336  100  284  100 
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 837  950  25  89 
Λοιπά 426  440  199  213 
  5.100  5.444  2.105  2.741 
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Α) Με την υπ’ αριθμ. 290/15-2-2011 απόφαση του ΔΣ 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 ΔΣ 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 ΔΣ 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 Δεκεμβρίου 2012, συνολικού ποσού € 1,8 εκατ. Για το χρονικό 
διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013, έχει παραληφθεί επιταγή ,ποσού € 589 χιλ. 
 
 

  

20. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 

Τα χρηματικά διαθέσιμα στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30.09.2013  31.12.2012  30.09.2013  31.12.2012 
        
Ταμείο 18  32  16  31 
Καταθέσεις όψεως 632  1.226  508  1.148 
  650  1.258  524  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 
 30.09.2013  31.12.2012  30.09.2013  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 «Διαφορές αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων» και «Ειδικά 
αποθεματικά» που αφορούσαν κονδύλια που δημιουργήθηκαν κατά την μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Α. 
ανακατατάχθηκαν στο κονδύλι «Ζημίες εις νέον». 

 

23. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 
Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30.09.2013  31.12.2012  30.09.2013  31.12.2012 
        
Πρόβλεψη εισφοράς για πνευματικά 
δικαιώματα Ν.3049/2002 200 

 
200 

 
200 

 
200 

Πρόβλεψη για εγγυήσεις επί πωλήσεων  41  71  41  71 
  241  271  241  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 
 30.09.2013  31.12.2012  30.09.2013  31.12.2012 
        
Παρούσα αξία υποχρέωσης κατά την 1 
Ιανουαρίου 276  353  244  321 
Από εξαγορά εταιρείας 67  67  -  - 
Αναλογιστικές ζημίες που δεν 
αναγνωρίστηκαν -  -  -  - 
Υποχρέωση στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης 343  420  244  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) 
Δαπάνη που καταχωρήθηκε στα 
αποτελέσματα 364  229  306  171 
Ποσά που καταχωρούνται στα λοιπά 
συγκεντρωτικά έσοδα (33)  275  (33)  275 
Παρούσα αξία της υποχρέωσης στο 
τέλος της περιόδου 343  420  244  321 
        
Καταχώρηση στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος        
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 47  60  14  28 
Δαπάνη τόκου 36  48  11  22 
Κόστος διακανονισμών 281  121  281  121 
Σύνολο δαπάνης στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος 364  229  306  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 ΔΛΠ 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 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
 

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

 
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30.09.2013  31.12.2012  30.09.2013  31.12.2012 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης        
Μέχρι 1 έτος 200  609  200  609 
Από 1 έως 5 έτη 2.977  2.436  2.977  2.436 
Μετά από 5 έτη -  305  -  305 
  3.177  3.350  3.177  3.350 
Μείον: Μελλοντικές χρηματοοικονομικές 
δαπάνες (328)  (196)  (328)  (196) 
         
Παρούσα αξία υποχρεώσεων 
χρηματοδοτικών μισθώσεων 2.849  3.153  2.849  3.153 
         
Ανάλυση παρούσας αξίας χρηματοδοτικών 
μισθώσεων        
Μέχρι 1 έτος 114  545  114  545 
Από 1 έως 5 έτη 2.735  2.305  2.735  2.305 
Μετά από 5 έτη -  303  -  303 
 2.849  3.153  2.849  3.153 

 

26. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 

 
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 
 30.09.2013  31.12.2012  30.09.2013  31.12.2012 
        
Όριο χρηματοδότησης 10.550  8.000  4.050  3.000 
Μη χρησιμοποιηθέν όριο 3.872  3.707  2.406  2.455 
Χρησιμοποιηθέν όριο 6.678  4.293  1.644  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 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΕΡΤ Α.Ε.). Η σύμβαση αφορά την μεταφορά και εκπομπή των 
τριών ραδιοτηλεοπτικών σημάτων της ΕΡΤ Α.Ε. παγκοσμίως με διάρκεια τριών ετών. 
 
Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των βραχυπρόθεσμων δανείων για τις περιόδους που έληξαν την 30 
Σεπτεμβρίου 2013 και 2012 ανήλθαν για τον Όμιλο σε € 470  και € 217 , αντίστοιχα και για την 
Εταιρεία σε € 139 και € 120 , αντίστοιχα και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα, 
(Σημείωση 10) στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.  
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27. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30.09.2013  31.12.2012  30.09.2013  31.12.2012 

        
Προμηθευτές εσωτερικού 1.182  2.185  408         824  
Προμηθευτές εξωτερικού 10.319  12.914  2.026     5.428  
Επιταγές πληρωτέες -  38  -             -  

Σύνολο  11.501  15.137  2.434     6.252 

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

 

28. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30.09.2013  31.12.2012  30.09.2013  31.12.2012 

        
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 113  150  68       118  

Μερίσματα πληρωτέα 14  46  14        46  

Πιστωτές διάφοροι 97  162  57        82  

Δεδουλευμένα έξοδα 848  222  718      162  
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη (εκτός φόρου 
εισοδήματος) 432  558  

 
399  

 
  532  

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

 
164  

 
164 

Έσοδα επομένων χρήσεων 1  6  1      6  

Προκαταβολές πελατών 192  275  74  136 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 64  79  64   79  

Σύνολο  1.925  1.662  1.558  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 Σεπτεμβρίου 2013 και 31η  Δεκεμβρίου 2012 , ο Όμιλος και η Εταιρεία κατείχαν τα 
παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία: 
 

 Ο Όμιλος 

 
Εύλογη Αξία –30.09.2013 

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 –30.09.2013 

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 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 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  1.743,8  69,7 
 Σύνολα  30.09.2013  1.632,5  63,7 

 
- 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., από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία ακυρώθηκε 
και 179χιλ.από λοιπές συναλλαγές. Απαίτηση από την εταιρεία ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ 
ποσού € 224 χιλ. από προκαταβολή για διαφημηστικές δαπάνες και αγορές προϊόντων. 
 
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 

 30.09.2012 
 
 

41,4 

 

101,7 

  30.09.2013 246,5 129,8 

 Θυγατρική 
εταιρεία 

 30.09.2012 

 

8,2  - 

  30.09.2013 2,3  - 

 Σύνολα  30.09.2012  49,6  101,7 

 Σύνολα  30.09.2013  248,8  129,8 

 
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 
 
 

1.743,0 
 

69,7 

  30.09.2013  1.543,8  63,7 

 
Θυγατρική 
εταιρεία 

 
31.12.2012 

 

0,8 

 

- 

30.09.2013 88,7 - 

 
Σχέση με την 

INTEΡΤΕΚ  
Περίοδος που 

λήγει  

Πωλήσεις προς 
συνδεδεμένα 

μέρη   

Αγορές από 
συνδεδεμένα 

μέρη  

 Συνδεδεμένες 
εταιρείες 

 30.09.2012 
 
 

89,1 

 

144,6 

  30.09.2013 299,6 159,3 

 Θυγατρική 
εταιρεία 

 30.09.2012 

 

8,2  - 

  30.09.2013 -  0,8 

 Σύνολα  30.09.2012  97,3  144,6 

 Σύνολα  30.09.2013  299,6  159,3 
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 Σύνολα  31.12.2012  1.928,0  541,2 
 Σύνολα  30.09.2013  1.827,2  154,0 

 
 
 
Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των Διευθυντικών Στελεχών του Ομίλου και 
της Εταιρείας κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 2012 αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.09.2013  30.09.2012  30.09.2013  30.09.2012 

        
Συναλλαγές και λοιπές παροχές 73  63  73  56 
Αμοιβές μελών Διοικητικού  
Συμβουλίου (Διευθύνοντος 
Συμβούλου) 268  255  228  169 
Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 425  472  425  472 
Σύνολο 766  790  726  697 

 
 

31. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
 

Αντιδικίες και Διεκδικήσεις: 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 30 
Σεπτεμβρίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2012, αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 
 30.09.2013  31.12.2012  30.09.2013  31.12.2012 
        
Εντός ενός έτους 57  35  8  25 
1-5 έτη 275  186  253  155 
Άνω των 5 ετών -  292  -  292 
Σύνολο 332  513  261  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 
 
 

1.928,0 
 

541,2 

  30.09.2013  1.827,2  154,0 

 
Θυγατρική 
εταιρεία 

 
31.12.2012 

 

- 

 

- 

30.09.2013 - - 
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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 
Σεπτεμβρίου 2013 και Δεκεμβρίου 2012:  
 

 
 Ο Όμιλος  Η Εταιρεία 

 30.09.2013  31.12.2012  30.09.2013  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 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΔΛΠ 19: 

 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία από την 1η Ιανουαρίου 2013 εφάρμοσαν το τροποποιημένο ΔΛΠ 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: 
 

 
ΙΔΙΑ 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 ΔΛΠ 
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 ΔΛΠ 
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 ΔΛΠ 
19  52  52 
Αναμορφωμένο υπόλοιπο  55  55 
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33. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ 
 

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 Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα έχει επίπτωση στις οικονομικές 
καταστάσεις και κατά συνέπεια δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη εξόδου. 

 

34. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 
          Στις  20 Νοεμβρίου 2013 χορηγήθηκε έντοκο δάνειο ποσού € 200χιλ.στη θυγατρική εταιρεία ΚΒΙ 
HELLAS   ΑΕ ,μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας την 14 Οκτωβρίου 2013. 
          
 
 

 
Ελληνικό, 29 Νοεμβρίου 2013 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. 
KΟΝΤΟΜΗΝΑΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 281810 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. 
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΒ. 634465 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 
ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ 
Α.Δ.Τ. Χ 000258 

 
 
 
 

   
   

   



 

Σελίδα 42 από 42 
 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

 


