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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) 

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

Ανώνυµος Εταιρεία – ∆ιεθνείς Τεχνολογίες» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.», για την χρήση 
από 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2012, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσης της 
Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως 
σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, και 
τις επ’ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

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

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

 
 
 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013 
 
 
 
 

Οι βεβαιούντες 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Το Μέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου  

 
 
 
 
 
 

  

∆ηµήτριος Κοντοµηνάς ∆ηµήτριος Πολιτόπουλος Ελένη Ξηνταράκου 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν.3556/2007 και το άρθρο 3 της απόφασης 

1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 
 

 
Επί των ενοποιηµένων και εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 
της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2012 

 
Η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» αφορά στη χρονική περίοδο 1 
Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012, συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν.3556/2007 και τις εκδοθείσες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτελεστικές αποφάσεις. 
 
Εξέλιξη – επιδόσεις µητρικής εταιρείας – Κλάδου Εµπορίας Ηλεκτρονικών Συσκευών 
Ο κύκλος εργασιών της χρήσεως  ανήλθε σε € 28.827, έναντι € 32.425 της προηγούµενης περιόδου, 
σηµειώνοντας µείωση κατά € 3.597 ή σε ποσοστό 11% περίπου. Τα µικτά κέρδη ανήλθαν σε € 4.934 
έναντι € 5.764 της προηγούµενης χρήσεως, σηµειώνοντας µείωση κατά € 831 ή σε ποσοστό 14% περίπου. 

 
Η ζηµιά περιόδου προ φόρων ανήλθε σε € 3.177, έναντι € 1.493 της προηγούµενης, που αντιστοιχεί σε 
αύξηση ζηµιάς κατά € 1.684 € ή σε ποσοστό 113%. 
 
Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα της περιόδου, η µείωση των πωλήσεων κατά 11% και η επιδείνωση των 
αποτελεσµάτων ήταν αναµενόµενη και οφείλεται στην ιδιαίτερα δυσµενή κατάσταση που επικρατεί στην 
οικονοµία µε κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη ρευστότητας και εποµένως αγοραστικής δύναµης. 
 
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για την περίοδο 1/1-31/12/2012 ήταν οι εξής: 

 
 

Βασικοί 
Χρηµατοοικονοµικοί 

∆είκτες 
1/1-

31/12/2012 
1/1-

31/12/2011 Σχόλια 

Ετήσια µεταβολή κύκλου 
εργασιών -11,10% -16,62% 

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

Ετήσια µεταβολή προ 
φόρων κερδών (ζηµιών) -112,79% 42,88% 

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

Περιθώριο µικτού 
κέρδους (προ 
αποσβέσεων) 17,11% 17,77% 

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

Κέρδη (ζηµίες) προ 
φόρων/ Ίδια Κεφάλαια -17,71% -7,01% 

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

Γενική ρευστότητα 2,58 2,39 

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

Άµεση ρευστότητα 1,95 1,88 

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

Ξένα / Ιδια κεφάλαια 0,60 0,71 

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

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο 
υποχρεώσεων 1,52 1,41 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την οικονοµική 
αυτάρκεια της εταιρείας. 
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Ανασκόπηση 2012 
Σύµφωνα µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ), το 2012 η κατάσταση στο ελληνικό 
εµπόριο επιδεινώθηκε, παρουσιάζοντας µείωση του κύκλου εργασιών κατά 16%, έναντι του προηγούµενου 
έτους. Συνολικά, η πτώση του κλάδου από το 2009 ανέρχεται στο 53%, σε επίπεδο πωλήσεων, ενώ σε 
επίπεδο κερδοφορίας παρουσιάζεται συσωρευτική πτώση της τάξης του 86%. Ωστόσο, σε ότι αφορά το 
εµπόριο ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων, η χρήση 2012 ευνοήθηκε από την εφαρµογή της 
ψηφιακής µετάδοσης εικόνας (Digea), µε αποτέλεσµα τη σταθεροποίηση της πτώσης του τζίρου, η πορεία 
της οποίας κατά την έναρξη του 2012 υποδήλωνε µεγαλύτερη µεταβολή. 
Η έρευνα αγοράς, που διεξάγει η εταιρία ανάλυσης αγορών GFK, παρουσιάζει πτώση της αγοράς που 
δραστηριοποιείται η ΙΝΤΕΡΤΕΚ ύψους 14% για το έτος. Η επιχείρηση, µέσα στα προαναφερθέντα πλαίσια, 
το 2012 παρουσίασε µικρότερη µείωση του τζίρου, της τάξης του 11% µε παράλληλη αύξηση του µεριδίου 
αγοράς της. Η Intertech, σύµφωνα µε το µερίδιο αγοράς που κατείχε το 2012, καταλαµβάνει ηγετικές 
θέσεις στα ασύρµατα τηλέφωνα, τα τηλεφωνικά κέντρα και τα Fax, ενώ έχει πλέον ανέλθει στην 4η θέση 
από την 7η, στην οποία βρισκόταν τα προηγούµενα έτη, σε ότι αφορά τα καταναλωτικά προϊόντα. 
 
Πρόβλεψη 2013 
Σύµφωνα µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ), αναµένεται επιδείνωση της 
κατάστασης το 2013, εφόσον δεν υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις στο εξωτερικό περιβάλλον και 
συγκεκριµένα στην αναπτυξιακή και οικονοµική πολιτική. 
Ωστόσο, είναι έντονη η πεποίθηση της διοίκησης της επιχείρησης ότι το 2013  θα υπάρξει σταθεροποίηση 
της κατάστασης, εφόσον υλοποιηθούν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης  για το οικονοµικό και αναπτυξιακό 
πρόγραµµα. Σε αυτή την περίπτωση, η πολιτική ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µέσω 
επιδοτήσεων ΕΣΠΑ και λοιπών φορέων, θα δηµιουργήσει ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις του κλάδου. 
∆εδοµένου του ότι η ΙΝΤΕΡΤΕΚ κατέχει σηµαντικό µερίδιο αγοράς λύσεων αυτοµατισµού γραφείων 
µικροµεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων, αναµένεται ότι η εταιρία θα ευνοηθεί ιδιαίτερα από την νέα τάξη 
πραγµάτων.  
Τέλος, σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο έτος για την επιχειρηµατικότητα στην ελληνική αγορά, η Intertech 
στοχεύει στη διατήρηση της θέσης της σε ότι αφορά το µερίδιο αγοράς. Η επιχείρηση επιλέγει στρατηγική 
σταθερότητας σε ότι αφορά τις πωλήσεις, µε στόχευση στην αύξηση του µικτού περιθωρίου κέρδους της. 

 
Εξέλιξη – επιδόσεις Κλάδου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 

Η πορεία των αποτελεσµάτων κατά το 2012 είναι σηµαντικά δυσµενέστερη  από αυτή της αντίστοιχης 
περιόδου του 2011, ως ακολούθως: 

1. Η µη εκτέλεση του έργου ∆ΟΡΥ καθυστέρησε την επιστροφή του κλάδου σε κερδοφορία, ενώ 
επιβάρυνε µε τόκους το τελικό αποτέλεσµα. Συγκεκριµένα, το έργο δεν απέφερε το αναµενόµενο 
έσοδο ύψους 4.050.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) στον όµιλο, το οποίο απαιτούσε επένδυση ύψους 
3.250.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Ωστόσο, µέρος αυτής της επένδυσης ύψους 2.000.000 ευρώ (πλέον 
ΦΠΑ) είχε ήδη πραγµατοποιηθεί και αποτελεί απόθεµα. Η πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης αγοράς 
εξοπλισµού, χρηµατοδοτήθηκε µε τραπεζικό δανεισµό. Οι τόκοι της ως άνω χρηµατοδότησης ανήλθαν 
συνολικά για το έτος στο ποσόν των 206.000 ευρώ, επιβαρύνοντας ισόποσα το αποτέλεσµα του 
οµίλου.  

Το 2013, έπειτα από τη σχετική οµαλοποίηση των Ελληνικών ∆ηµοσιονοµικών, το έργο βρίσκεται σε 
φάση επανεκκίνησης. 

2. Χρήση φάσµατος 

Η αγορά VSAT παγκοσµίως έχει παρουσιάσει ύφεση από τα τέλη του 2010. Ως εκ τούτου, µεγάλο 
µέρος της µισθωµένης χωρητικότητας, για την οποία είχε δεσµευτεί ο όµιλος µε κλειστά συµβόλαια, 
είτε παρέµενε ανεκµετάλλευτο είτε πωλείτο σε τιµές χαµηλότερες του κόστους, προκαλώντας 
συνολικά µικτή ζηµία της τάξης των 100.000 ευρώ περίπου σε µηνιαία βάση. Επιπροσθέτως, η 
µειωµένη τιµολόγηση των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης του διεθνούς προγράµµατος της ΕΡΤ, επέφερε 
συνολικά αρνητικά αποτελέσµατα άνω των 100.000 ευρώ σε µηνιαία βάση. Ήδη από το 2011, ο 
όµιλος δροµολόγησε τη λύση σηµαντικού µέρος των σχετικών συµβατικών υποχρεώσεων και 
δεσµεύσεων. Η ως άνω διαδικασία υλοποιήθηκε το πρώτο εξάµηνο του έτους και η επίπτωση της ως 
άνω ενέργειας βελτίωσε τα αποτελέσµατα του οµίλου. Η ουσιαστική βελτίωση των αποτελεσµάτων 
επήλθε τον Σεπτέµβριο του 2012 οπότε έληξε και η σύµβαση σχετικά µε τα δικαιώµατα της ΕΡΤ.  
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Ωστόσο, ο κλάδος εξακολούθησε να εµφανίζει ζηµιές της τάξης των 100.000 ευρώ σε µηνιαία βάση, 
κυρίως λόγω της ύφεσης στην αγορά VSAT υπηρεσιών, ειδικά στη Μέση Ανατολή, η οποία 
εξακολούθησε µε ταχύτερο ρυθµό, από αυτόν που είχε αρχικά προβλεφθεί. 

Η αρνητικά διαµορφούµενη κατάσταση αναµένεται να µεταβληθεί κατά το 2013, ώστε να επιφέρει 
βελτίωση των αποτελεσµάτων, αφενός από ενέργειες και δράσεις του οµίλου και αφετέρου από 
βελτίωση των εξωγενών παραγόντων, ως ακολούθως: 

Α. Με την ολοκλήρωση της διαδικασία επαναδιαπραγµάτευσης της τιµής αγοράς δορυφορικής 
χωρητικότητας από τους δύο βασικούς προµηθευτές του οµίλου (Eutelsat, SES), η οποία θα επιφέρει 
µείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους κατά 30%. Ως εκ τούτου, αναµένεται ότι ο κλάδος θα 
επιστρέψει στην κερδοφορία το 2ο τρίµηνο του 2013. Ωστόσο, για το 2013, δεν έχει προβλεφθεί 
αύξηση πωλήσεων (εσόδων), καθώς η ο όµιλος δεν προτίθεται στο παρόν να αναλάβει νέους 
επιχειρηµατικούς κινδύνους. Συνεπώς, η αναµενόµενη βελτίωση των αποτελεσµάτων στηρίζεται 
αποκλειστικά στη µείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους. 

Β. Η ύφεση στην αγορά VSAT στην περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει ανακοπεί για δύο κυρίως 
λόγους. Αφενός, λόγω της µειωµένης ταχύτητας ανάπτυξης και εγκατάστασης οπτικών ινών (η οποία 
είναι ανταγωνιστική προς τις δορυφορικές υπηρεσίες) και, αφετέρου, λόγω της απελευθέρωσης της 
σχετικής αγοράς σε κράτη όπου υπήρχε είτε κρατικός έλεγχος, είτε πλήρης απαγόρευση (Λιβύη, 
Αφγανιστάν, Συρία). Συνεπώς, η στρατηγική του οµίλου για το 2013 στοχεύει είτε στη διατήρηση των 
εσόδων από τον κλάδο στα ίδια επίπεδα µε το 2012 είτε στην αύξηση αυτών, ενώ για τα έτη 2014 και 
2015 προσβλέπει σε ανάπτυξη και αύξηση της δραστηριότητας αυτής. 

Γ. Ο όµιλος έχει προβεί στην υπογραφή σύµβασης για τη µεταφορά των σηµάτων της ΕΡΤ 
παγκοσµίως, από 5 Σεπτεµβρίου 2012, διάρκειας 3+1 ετών, η οποία θα επιφέρει έσοδο 900.000 ευρώ 
(πλέον ΦΠΑ) ετησίως. Η εκτέλεση του ως άνω έργου που έχει αναλάβει ο κλάδος εκτελείται καλώς και 
ο όµιλος λαµβάνει τις αµοιβές που απορρέουν από την ως άνω σύµβαση. 

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29.06.2012 

 
 
Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/06/Β/88/29) 
ανακοινώνει ότι σήµερα, ηµέρα Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012, και ώρα 11:00 π.µ. πραγµατοποιήθηκε η 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, στα γραφεία της Εταιρείας, στο Ελληνικό 
Αττικής (Αφροδίτης 24 και Ριζούντος). Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' 
αντιπροσώπου επτά (7) µέτοχοι εκπροσωπούντες 6.198.620 κοινές ονοµαστικές µετοχές και δικαιώµατα 
ψήφου, ήτοι το 55,18 % επί συνόλου 11.233.200 κοινών ονοµαστικών µετοχών.  
 
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζητήσεως έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, όλες κατά παµψηφία 
(100%) του ως άνω εκπροσωπουµένου µετοχικού κεφαλαίου: 
 
Στο πρώτο (1ο) θέµα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Ετήσια Οικονοµική 
Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 (Επαναδιατυπωµένη), στην οποία 
περιλαµβάνονται οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 
µετά των σχετικών Εκθέσεων και ∆ηλώσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτά 
προτάθηκαν προς έγκριση. 
 
Στο δεύτερο (2ο) θέµα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη µη διανοµή 
µερίσµατος για τη χρήση 01/01/2011 - 31/12/2011. 
 
Στο τρίτο (3ο) θέµα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως η Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
και τα πεπραγµένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011. 
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Στο τέταρτο (4ο) θέµα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την καταβληθείσα κατά 
την ελεγχόµενη χρήση αµοιβή του Μέλους του ∆.Σ. και ∆/νοντος Συµβούλου κ. ∆. Πολιτοπούλου και εν 
συνεχεία προέβη σε προέγκριση της αµοιβής του ιδίου, για την επόµενη εταιρική χρήση 2012 (01/01/2012 
- 31/12/2012). 
 
Στο πέµπτο (5ο) θέµα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους Ελεγκτές της 
εποµένης εταιρικής χρήσης 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012), οι οποίοι θα διενεργήσουν και τον 
φορολογικό έλεγχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Νόµου 2238/94 (Κώδικας 
Φορολογίας Εισοδήµατος), ως εξής: Τακτικός Ελεγκτής ο Νόµιµος Ελεγκτής κ. Νικόλαος Μουστάκης (ΑΜ 
ΕΛΤΕ 1535)  και Αναπληρωµατικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Γεράσιµος Ζαφειράτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 
20901). Ως αµοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της εποµένης εταιρικής 
χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012) ορίσθηκε το ποσό των € 35.500, πλέον ΦΠΑ, (έλεγχος εταιρικών 
Οικονοµικών Καταστάσεων € 18.500, έλεγχος ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων € 3.000, 
φορολογικός έλεγχος € 14.000. 
 
Στο έκτο (6ο) θέµα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως η Γενική Συνέλευση, λαβούσα υπόψη τις διατάξεις του Ν. 
3016/2002 «Περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης» εξέλεξε τα εξής επτά (7) πρόσωπα ως Μέλη του ∆.Σ., το 
οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία επί πενταετία από σήµερα: ∆ηµήτριος Κοντοµηνάς του Παναγιώτη, Μιχαήλ 
Κεφαλογιάννης του Ευαγγέλου, ∆ηµήτριος Πολιτόπουλος του Ιωάννη, Λαυρέντιος – Ελευθέριος Αλβέρτης 
του Νικολάου, Ελένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη, Ιωάννης Ρούσσος του Πέτρου και Ιωάννης Ρόρρης του 
Γεωργίου. Βάσει της αυτής αποφάσεως, δύο (2) Μέλη εξ αυτών, ήτοι οι κ.κ. Ιωάννης Ρούσσος και Ιωάννης 
Ρόρρης του Γεωργίου, θα έχουν την ιδιότητα του ανεξαρτήτου µέλους. 
 
Στο έβδοµο (7ο) θέµα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως η Γενική Συνέλευση, λαβούσα υπόψη τις διατάξεις του 
Ν. 3693/2008 και ειδικότερα του άρθρ. 37 αυτού, εξέλεξε ως Μέλη της Τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου τα 
εξής δύο Μέλη του ∆.Σ., ήτοι τους κ.κ. Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη και Ελένη Ξηνταράκου, καθώς και το 
ανεξάρτητο Μέλος του ∆.Σ. κ. Ιωάννη Ρόρρη, τα οποία στο εξής θα απαρτίζουν την εν λόγω Επιτροπή. 
 
Στο όγδοο (8ο) θέµα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως η Γενική Συνέλευση προέβη στη χορήγηση αδείας, 
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20, στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρείας και στα στελέχη των ∆ιευθύνσεων της Εταιρείας, προκειµένου να µετέχουν µε οποιαδήποτε 
ιδιότητα σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στην ∆ιεύθυνση εταιρειών µε σκοπούς όµοιους ή παρεµφερείς, 
συνδεδεµένων µε την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920. 
 
Στο ένατο (9ο) θέµα της Ηµερησίας ∆ιατάξεως, η Γενική Συνέλευση προέβη στη χορήγηση ειδικής αδείας 
και ενέκρινε την συντελεσθείσα την 29/5/2012 οριστική εξαγορά από την Εταιρεία του 100% του 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», µε πωλήτρια την εταιρεία «COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία πωλήτρια ελέγχεται από τον κατά 44,3% µέτοχο και Πρόεδρο 
του ∆.Σ. της Εταιρείας κ. ∆. Κοντοµηνά, έναντι συνολικού τιµήµατος ύψους € 3.345. 
 
Β. ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 
Η ∆ήλωση αυτή αφορά το σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειµένου να 
διασφαλίσει την απόδοση της, τα συµφέροντα των µετόχων της και τα συµφέροντα όλων των 
ενδιαφεροµένων µερών. 
 

I. ∆ήλωση Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης σύµφωνα µε το άρθρο 
43α παρ. 29 του Κ.Ν.2190/1920. 

 
Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχτεί κυρίως µέσω της υιοθέτησης 
υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόµος 3016/2002 που επιβάλλει τη συµµετοχή µε εκτελεστικών και 
ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών στα ∆Σ των ελληνικών εισηγµένων εταιρειών, τη θέσπιση και 
τη λειτουργία µονάδας εσωτερικού ελέγχου και τη υιοθέτηση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας, ο 
Νόµος 3693/2008 που επιβάλλει τη σύσταση επιτροπών ελέγχου, καθώς και σηµαντικές 
υποχρεώσεις γνωστοποίησης, όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση µιας 
εταιρείας, ο Νόµος 3884/2010, που αφορά σε δικαιώµατα των µετόχων και πρόσθετες εταιρικές 
υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς στους µετόχους στο πλαίσιο της προετοιµασίας της Γενικής 
Συνέλευσης, ο Νόµος 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών που παρότι τροποποιείται από τις 
διατάξεις των παραπάνω νόµων περιλαµβάνει τους βασικούς κανόνες διακυβέρνησης ανωνύµων 
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εταιρειών και ο Νόµος 3873/2010, που ενσωµατώνει στην ελληνική έννοµη τάξη την οδηγία 
2006/46/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η Εταιρεία, ως εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών συµµορφώνεται µε τις ειδικές 
πρακτικές για εισηγµένες εταιρείες που προβλέπει ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που 
καταρτίστηκε και εκδόθηκε µε πρωτοβουλία  του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) ο 
οποίος είναι αναρτηµένος στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στην  διεύθυνση 
(http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED TELIKO IAN2011.pdf.) και τηρεί τις διατάξεις του µε τις 
αποκλίσεις που αναφέρονται κατωτέρω. 
 

II. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολογήσεις.  

 
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει προβεί στη σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται 

στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και προετοιµάζει 
προτάσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όσον αφορά τις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και 
των βασικών ανώτατων στελεχών. Η εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η 
αµοιβή των εκτελεστικών µελών του αποτελεί αρµοδιότητα και ευθύνη της Γενικής Συνέλευσης 
ΑΙ (1.2). 

• Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµµετέχει µόνο ένα εκτελεστικό µέλος , ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.II 
(2.2). 

• Η Εταιρεία θεωρεί ότι τα θέµατα ανεξαρτησίας των υποψηφίων µελών άπτονται των 
αρµοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης χωρίς απαραίτητα να υπάρχει προηγούµενη σχετική 
έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Α.ΙΙ (2.4). 

• ∆εν θεσπίζεται ειδική διάκριση µεταξύ των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου Α.ΙΙΙ (3.1). 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο γιατί δεν αναθέτει στο ίδιο 
πρόσωπο καθήκοντα Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ούτε έχει διορίσει εκτελεστικό 
Πρόεδρο. Α.ΙΙΙ (3.3). 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει υιοθετήσει ως µέρος των εσωτερικών κανονισµών της 
Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συµφερόντων ανάµεσα στα µέλη του και στην 
Εταιρεία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν ακόµη διαµορφωθεί. Α.IV(4.1). 

• ∆εν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελµατικών δεσµεύσεων των 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συµπεριλαµβανοµένων και σηµαντικών µε εκτελεστικών 
δεσµεύσεων σε εταιρείες και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα) πριν από το διορισµό τους στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο. A.IV (4.2). 

• Η Εταιρεία δεν θεωρεί ότι ο διορισµός µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως µη εκτελεστικού σε 
εταιρεία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεµένη αντιβαίνει τα συµφέροντα της Εταιρείας. A.IV 
(4.3). 

• Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπερβαίνει την οριζόµενη από την ειδική πρακτική του 
Κώδικα τετραετία. Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας ως διάρκεια θητείας 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται η πενταετία µη δυνάµενη να υπερβεί την εξαετία. ΑV (5.1). 

• ∆εν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς λόγω της 
δοµής και λειτουργίας της εταιρείας η συγκεκριµένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη 
κατά την παρούσα χρονική στιγµή. AV(5.4). 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ηµερολόγιο 
συνεδριάσεων και δωδεκάµηνο πρόγραµµα δράσης καθότι είναι ευχερής η σύγκληση και 
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας ή ο νόµος. 
A.V (6.1). 

• ∆εν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την άσκηση του 
έργου του από ικανό εξειδικευµένο και έµπειρο Εταιρικό Γραµµατέα. AV (6.2). 
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• ∆εν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση µεταξύ του Προέδρου 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των µη εκτελεστικών µελών του χωρίς την παρουσία των 
εκτελεστικών µελών, καθώς όλα τα σχετικά θέµατα συζητούνται παρουσία όλων των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. AV (6.5). 

• ∆εν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραµµάτων εισαγωγικής ενηµέρωσης για τα νέα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αλλά και την διαρκή επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση για 
τα υπόλοιπα µέλη, δεδοµένου ότι προτείνονται προς εκλογή µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγµένη εµπειρία και οργανωτικές-διοικητικές 
ικανότητες A.V (6.6). 

• ∆εν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους για την πρόσληψη εξωτερικών 
συµβούλων στο βαθµό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από 
την διοίκηση της εταιρείας, µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες. A.V(6.10). 

• ∆εν υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία µε σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος 
Αντιπρόεδρος ή άλλο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ελλείψει ανεξάρτητου 
Αντιπροέδρου. V.II (7.1) 

• Η επιτροπή ελέγχου δεν συνέρχεται άνω των τριών (3) φορών ετησίως Β (1.6). 

• ∆εν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισµός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου, καθώς  τα 
βασικά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της ως άνω επιτροπής, προδιαγράφονται επαρκώς από τις 
κείµενες διατάξεις. Β (1.7). 

• ∆εν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την εκ µέρους της χρήση υπηρεσιών 
εξωτερικών συµβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι εξειδικευµένες γνώσεις και 
εµπειρία των µελών αυτής διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία της. Β (1.9). 

• ∆εν υφίσταται επιτροπή αµοιβών, αποτελούµενη αποκλειστικά από µη εκτελεστικά µέλη, 
ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό των αµοιβών των 
εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθµίσεις για 
τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέµατα που 
αφορούν τη λειτουργία της. Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δοµής και λειτουργίας 
της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία µέχρι σήµερα. Γ (1.6). 

• Στις συµβάσεις των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. δεν προβλέπεται ότι το ∆.Σ. µπορεί να 
απαιτήσει την επιστροφή όλου ή µέρους του bonus που έχει απονεµηθεί λόγω αναθεωρηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλµένων 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του bonus αυτού, 
καθώς τα τυχόν δικαιώµατα bonus ωριµάζουν µόνο µετά την οριστική έγκριση και έλεγχο των 
οικονοµικών καταστάσεων. Γ(1.3). 

• Η αµοιβή κάθε εκτελεστικού µέλους το ∆.Σ. δεν εγκρίνεται από το ∆.Σ. µετά από πρόταση της 
επιτροπής αµοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών µελών αυτού, δεδοµένου ότι δεν 
υφίσταται επιτροπή αµοιβών .Γ(1.4). 

 

III. ∆ιοικητικό Συµβούλιο και Επιτροπές που απαρτίζονται από µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

 
Η Εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) 
συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Καταστατικού της. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας  µεταξύ των µετόχων ή και τρίτων 
µη µετόχων, για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη τακτική Γενική 
Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας τους, η οποί δεν µπορεί όµως να περάσει την εξαετία. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη. Ο αριθµός των µη 
εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν είναι µικρότερος από το 1/3 του συνολικού 
αριθµού των µελών. Αν προκύψει κλάσµα στρογγυλοποιείται στον αµέσως επόµενο ακέραιο αριθµό.  
 
Μεταξύ των µη εκτελεστικών µελών πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα µέλη. Τα 
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν είναι µέτοχοι και δεν έχουν σχέση 
εξάρτησης µε την Εταιρία ή µε συνδεδεµένα µε αυτήν πρόσωπα. Η σχέση εξάρτησης ορίζεται στον Ν. 
3016/2002 «Για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση». 
 
Κατά την εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την Γενική Συνέλευση καθορίζεται η 
ιδιότητα του κάθε µέλους ως εκτελεστικού, µη εκτελεστικού και ανεξάρτητου µη εκτελεστικού.. 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλεγούν. 

 
Αρµοδιότητες- Υποχρεώσεις –Καθήκοντα 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την 
εκπροσώπηση της Εταιρίας.  Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την Εταιρία µέσα 
στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό 
ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.  
 
Τα εκτελεστικά µέλη ασχολούνται µε τα καθηµερινά θέµατα διοίκησης της Εταιρίας και τα µη 
εκτελεστικά µέλη είναι επιφορτισµένα µε την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητηµάτων. Τα 
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να υποβάλουν, ο καθένας 
χωριστά ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρίας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο. 
 
Ενδεικτικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τις κάτωθι εξουσίες και αρµοδιότητες: 

1. Μπορεί αποκλειστικά και µόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και 
αρµοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς  και την 
εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή όχι, καθορίζοντας 
συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης 

2. Ορίζει τους εσωτερικούς ελεγκτές της Εταιρίας. 

3. Aποφασίζει   την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της Εταιρίας. 

4. Συντάσσει κατ΄έτος έκθεση στην οποία αναφέρονται οι συναλλαγές της Εταιρίας µε 
συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του 
Κ.Ν.2190/1920. Η έκθεση αυτή γνωστοποιείται στις εποπτικές αρχές. 

5. Αποφασίζει για θέµατα που αφορούν τις κάθε είδους αµοιβές που καταβάλλονται στα 
διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και την γενικότερη πολιτική 
των αµοιβών της Εταιρίας. 
 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν ενδεικτικά τις κάτωθι υποχρεώσεις και καθήκοντα: 
1. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν υποχρέωση και καθήκον την διαρκή επιδίωξη της 

ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της Εταιρίας και την προάσπιση του γενικού 
εταιρικού συµφέροντος 

2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο αρµοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που 
αντιβαίνουν στα συµφέροντα της Εταιρίας 

3. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν ανατεθεί αρµοδιότητές 
του οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα ίδια 
συµφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας που εµπίπτουν 
στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτών της 
Εταιρίας ή συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 
2190/1920 που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

4. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες 
στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο το έργο τους 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιούσιας και την 
εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την Εταιρία µέσα 
στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο ή αυτό το 
καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.  
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί αποκλειστικά και µόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των 
εξουσιών και αρµοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την 
εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή όχι, καθορίζοντας 
συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, 
εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει έναν ή δύο ∆ιευθύνοντες Συµβούλους  από τα µέλη του 
και µόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρµοδιότητές τους. 
 
Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει 
ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν 
κωλύεται, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 
 
Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συµβούλου, επιβάλλεται στους συµβούλους που αποµένουν, 
εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας 
του συµβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αµέσως επόµενη 
τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει µετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της εταιρίας 
τουλάχιστον µία φορά τον µήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το 
ζητήσουν δύο µέλη του. 
 
Σύµβουλος που απουσιάζει µπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύµβουλο. Κάθε σύµβουλος µπορεί 
να εκπροσωπεί έναν µόνο σύµβουλο που απουσιάζει. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή 
αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό οι µισοί συν ένας από τους συµβούλους, ουδέποτε όµως ο αριθµός των 
παρόντων συµβούλων µπορεί να είναι µικρότερος των τριών. 
 
Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των συµβούλων 
που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του 
άρθρου 5 του παρόντος. 
 
Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά. 
 
Αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επικυρώνονται από τον 
Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. 
 
Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να χορηγηθεί αποζηµίωση το ποσό της οποίας ορίζεται 
από την Τακτική Γενική Συνέλευση µε ειδική απόφαση. 
 
Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βαραίνει την Εταιρία αν 
εγκριθεί µε ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
 
Απαγορεύεται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και στους ∆ιευθυντές της Εταιρίας, να 
ενεργούν κατ’ επάγγελµα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασµό ή για 
λογαριασµό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να 
µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 31/12/2012 αποτελούνταν από επτά (7) µέλη, από τα 
οποία ένα (1) ήταν εκτελεστικό, έξι (6) ήταν µη εκτελεστικά από τα οποία τα δύο (2) ήταν 
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά. 
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Αναλυτικά η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 31/12/2012 ήταν : 
 
Κοντοµηνάς Π. ∆ηµήτριος    Πρόεδρος µη εκτελεστικό µέλος 
Κεφαλογιάννης Ε. Μιχαήλ   Αντιπρόεδρος µη εκτελεστικό µέλος 
Πολιτόπουλος Ι. ∆ηµήτριος   ∆ιευθύνων Σύµβουλος εκτελεστικό µέλος 
Αλβέρτης Λαυρέντιος Ελευθέριος   Μη εκτελεστικό µέλος 
Ξηνταράκου Κ. Ελένη    Μη εκτελεστικό µέλος 
Ρόρρης Γ. Ιωάννης    Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
Ρούσσος Π. Γιάννης    Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
 
Η θητεία του ανωτέρω ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 29. 06. 2017 

 
Τα συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία  των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν ως ακολούθως:  

 
i. Ο ∆ηµήτριος Κοντοµηνάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939 & σπούδασε µε υποτροφία στο 

Αµερικανικό Πανεπιστήµιο της Βηρυτού. Το 1963 ίδρυσε στην Ελλάδα την ALICO & αργότερα 
δηµιούργησε την INTERAMERICAN, την πρώτη αµιγώς εταιρεία ασφαλειών Ζωής στην Ελλάδα. 
Μετά το 2001, οπότε η INTERAMERICAN σύναψε στρατηγική συνεργασία µε τον ασφαλιστικό 
Όµιλο EUREKO, ο ∆ηµήτρης Κοντοµηνάς παρέµεινε ως Πρόεδρος στην εταιρεία και αποχώρησε 
έπειτα από 4 χρόνια. Εν τω µεταξύ δραστηριοποιήθηκε ενεργά στο τραπεζικό τοµέα, όπου – 
µεταξύ άλλων- το 1987 συνεργάσθηκε µε τον γαλλικό ασφαλιστικό όµιλο U.A.P, 
δηµιουργώντας την τράπεζα INTERBANK και το 1999 σε συνεργασία µε τον τραπεζικό όµιλο της 
Πορτογαλίας BCP, ίδρυσε την τράπεζα Nova Bank (σήµερα Millennium Bank). Έχει τιµηθεί µε 
σηµαντικά βραβεία & τίτλους από τα οποία ξεχωρίζει η διάκρισή του από το Οικουµενικό 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως µε τίτλο τιµής, η ανακήρυξή του σε Μεγάλο Ευεργέτη της 
Γεροντικής Μητροπόλεως Χαλκηδόνος του Οικουµενικού Θρόνου, το παράσηµο “Comedo do 
Infante dom Henrique” της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας, για τις επιτυχείς επενδύσεις του στην 
Πορτογαλία κ.α. Σήµερα ο όµιλος επιχειρήσεών του λειτουργεί κάτω από την οµπρέλα της 
εταιρείας συµµετοχών ∆ΕΜΚΟ ΑΕ και αναπτύσσεται σε ευρύ φάσµα επιχειρησιακών δράσεων, 
στην αιχµή των εξελίξεων της ελληνικής & διεθνούς οικονοµίας. Οι δραστηριότητες της ∆ΕΜΚΟ 
- η οποία συστήθηκε το 1969 - περιλαµβάνουν: Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες, 
Τηλεπικοινωνίες & Σύγχρονη Τεχνολογία, Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας, Υπηρεσίες Εστίασης 
& Ψυχαγωγίας, Υπηρεσίες Αεροµεταφορών στον χώρο του Business Aviation, Κινηµατογραφικές 
επιχειρήσεις κ.α. 

 
ii. Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, το 1964. Σπούδασε στη σχολή 

Οικονοµικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Albertus Magnus της Κολωνίας, απ' 
όπου αποφοίτησε το 1990. Την περίοδο 1991-93 έκανε µεταπτυχιακές σπουδές MBA στο 
Baruch College του Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης και εργάστηκε στον χώρο των 
χρηµατοδοτήσεων ακινήτων. Έχει µακρά εµπειρία στον χώρο των επενδύσεων κεφαλαίου 
επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture  capital) και της διοίκησης επιχειρήσεων καθώς 
εργάστηκε επί σειρά ετών στην Εµπορική Κεφαλαίου και Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Venture  
Capital Εµπορικής Τράπεζας). ∆ιετέλεσε - µεταξύ άλλων - και µέλος στα ∆ιοικητικά Συµβούλια, 
∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος", Postcredit, Bank Millenium (NOVA 
Bank), International Commercial Bank-Bulgaria, Interamerican Romania, Interamerican 
Bulgaria και Interlife Cyprus. Την περίοδο 2007-2008 διετέλεσε Ειδικός Σύµβουλος του 
Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών για θέµατα αποκρατικοποιήσεων 

 
iii. Ο κ. ∆ηµήτρης Πολιτόπουλος διαθέτει µακρά επαγγελµατική εµπειρία στον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών µε απασχόληση πάνω από 25 χρόνια  στο χώρο της κινητής και ασύρµατης 
επικοινωνίας µε πολλαπλές και σηµαντικές διακρίσεις. Ο κ. ∆ηµήτρης Πολιτόπουλος ξεκίνησε τη 
σταδιοδροµία του στην TOSHIBA (σήµερα Όµιλος Ιντεάλ) το 1984. Από τότε κι έως το 1990 
κατείχε τη θέση του Εµπορικού ∆ιευθυντή και Marketing οπότε κι ανέλαβε την Γενική 
∆ιεύθυνση της εταιρείας. To 1995 ανέλαβε την ίδρυση και την έναρξη των δραστηριοτήτων της 
Motorola Inc για τον τοµέα της Κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της 
13χρονης επιτυχούς καριέρας του, κατείχε τη θέση του ∆ιευθύνοντος συµβούλου και 
αντιπροέδρου του ελληνικού γραφείου αλλά και τη θέση του γενικού διευθυντή για την 
κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια όπου ίδρυσε κι ανέπτυξε πολλά από τα περιφερειακά γραφεία 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης  κι υπήρξε ο καθοριστικός παράγοντας για να καθιερωθεί το 
ελληνικό γραφείο σαν hub για την Ν.Α. Ευρώπη. Το καλοκαίρι του 2008 ανέλαβε την θέση του 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Cosmoline Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., έχοντας σαν στόχο την 
αναδιοργάνωση της εταιρείας αλλά και την βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων της, δράσεις τις 
οποίες έφερε εις πέρας µε µεγάλη επιτυχία, φέρνοντας ξανά την Cosmoline στο προσκήνιο. Από 
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τον Ιανουάριο του 2011, ο κ. Πολιτόπουλος ανέλαβε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Intertech Α.Ε., 
αποκλειστικού αντιπροσώπου των προϊόντων Panasonic στην Ελλάδα, φιλοδοξώντας να ανοίξει 
ένα νέο κεφάλαιο στην αγορά τεχνολογιών αιχµής, και να αξιοποιήσει στο έπακρο, όλες τις 
ευκαιρίες που προκύπτουν για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Στόχος του είναι να δώσει νέα 
πνοή στην εταιρεία έτσι ώστε να καταφέρει να επανατοποθετήσει την INTERTECH, ως µια από 
τις σηµαντικότερες εταιρείες στην αγορά υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα. 
 

iv. Ο Λαυρέντιος - Ελευθέριος Αλβέρτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Αποφοίτησε από την 
Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Αθήνας το 1989 και έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στη 
Γαλλία(DEA – Universite de Lille II).Απέκτησε εµπειρία στο χώρο του ασφαλιστικού και 
τραπεζικού δικαίου, δικαίου τηλεπικοινωνιών, καθώς και του δικαίου των ΜΜΕ και χειρίσθηκε 
πλήθος ελληνικών και διεθνών συναλλαγών. ∆ιετέλεσε Νοµικός Σύµβουλος και Προϊστάµενος 
Νοµικής ∆/νσης του οµίλου INTERAMERICAN και διαδοχικά του οµίλου επιχειρήσεων DEMCO 
του ∆. Κοντοµηνά. Εν συνεχεία άσκησε και διοικητικά καθήκοντα, ως ∆/νων Σύµβουλος, σε 
εταιρίες του οµίλου INTERAMERICAN και σήµερα είναι ∆/νων Σύµβουλος της DEMCO AE. 

 
v. Η Ελένη Ξηνταράκου γεννήθηκε στο Γύθειο Λακωνίας το 1960. Σπούδασε στο Οικονοµικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), από το οποίο αποφοίτησε το 1984. Συνέχισε τις σπουδές της 
στο Πανεπιστήµιο του New Hampshire όπου και απέκτησε τίτλο ΜΒΑ. Εν συνεχεία απέκτησε 
εµπειρία στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, εργαζόµενη στην CAIR AE, στην ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ 
ΕΠΕ κ.α. ∆ιετέλεσε, επί σειρά ετών διευθύντρια στην δ/νση Οικονοµικού Ελέγχου του οµίλου 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων INTERAMERICAN και σήµερα είναι Γενική και Οικονοµική ∆/ντρια 
στο όµιλο επιχειρήσεων DEMCO του ∆. Κοντοµηνά. 

 
vi. Ο Ιωάννης Ρόρρης του Γεωργίου γεννήθηκε στις 17/04/1959, στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το 

16ο Γυµνάσιο Αρρένων Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές του στο Τµήµα Πολιτικών & Οικονοµικών 
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών και συµµετείχε διαχρονικά σε πλήθος σεµιναρίων και 
επιµορφωτικών προγραµµάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στον τοµέα των 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Εργάστηκε από το 1979 έως το 1985 στην εταιρεία DINERS 
CLUB OF GREECE SA, αρχικά ως Εκπρόσωπος Πωλήσεων και αργότερα ως ∆ιευθυντής 
Πωλήσεων Επιχειρήσεων. Κατά την περίοδο 1985 έως 1991  συνέχισε στη CITICORP (DINERS 
CLUB) ως Project Manager & Assistant Operations Manager και ακολούθως ως Bank Relations 
& Administration Manager, έχοντας την αποκλειστική ευθύνη των συνολικών σχέσεων µε 18 
συνεργαζόµενες, τότε, Τράπεζες. Το 1991 διετέλεσε Chief Operations Officer του CITIBANK 
MUTUAL FUNDS, ως µόνος υπεύθυνος σχεδιασµού και παράδοσης των προϊόντων των 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Από το 1991 έως το 1995 εργάστηκε στην εταιρία INTERAMERICAN 
CARDS S.A. (INTERAMERICAN VISA), ως Operations & Finance Director and Deputy General 
Manager. Κατά το διάστηµα 1995 ως 1997, βρέθηκε στη θέση του ∆ιευθυντή Οικονοµικού 
Προγραµµατισµού & Ελέγχου στον Όµιλο εταιρειών INTERAMERICAN και το 1997 κάλυψε τη 
θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στην, εκ των εταιρειών του Οµίλου, εισηγµένη εταιρεία 
ΙΝΤΕΡΤΥΠ ΑΕ, µία από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις εκδόσεων και εκτυπώσεων στην Ελλάδα. 
Από το 1998 έως το 2000 διετέλεσε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ & 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. µε στόχευση την ανάπτυξη και εξέλιξη στον χώρο 
των Καταναλωτικών ∆ανείων (δάνεια αυτοκινήτου, προσωπικά, στεγαστικά, πιστωτικές κάρτες). 
Εν συνεχεία και έως το 2010 διετέλεσε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της HELLENIC POST CREDIT 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (µέλους του Οµίλου του Ταχυδροµικού 

Ταµιευτηρίου), όπου και αξιοποίησε την πολυετή εµπειρία του στο χώρο της καταναλωτικής 
πίστης. Σήµερα δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών και επικοινωνιας µε έδρα 
το Λονδίνο.  

 
vii. Ο Ιωάννης Ρούσσος γεννήθηκε στην Ερµούπολη Σύρου το 1961. Σπούδασε Ηλεκτρονικά και 

έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στην Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. Ανέπτυξε 
επιχειρηµατική δραστηριότητα από το 1983 έως σήµερα στις Κυκλάδες και στην Αθήνα στα 
αντικείµενα Φωτισµού-Ηλεκτρολογικού υλικού – Τηλεπικοινωνιών και της πράσινης ενέργειας. 
Από το 2003 έως σήµερα είναι Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Κυκλάδων. 
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Κατά την περίοδο 01/01/2011-31/12/2012 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συνήλθε 19 
φορές και η συχνότητα παρακολούθησης από τα µέλη ήταν η ακόλουθη : 

 

Ονοµατεπώνυµο 
Αριθµός Συνεδριάσεων 
κατά τη διάρκεια της 

θητείας του 

Αριθµός Συνεδριάσεων 
που παρέστη 

Κοντοµηνάς Π. ∆ηµήτριο 19 19 

Πολιτόπουλος Ι. ∆ηµήτριος 19 19 

Αλβέρτης Λαυρέντιος Ελευθέριος 19 19 

Ξηνταράκου Κ. Ελένη 19 19 

Καλαϊτζής Ν. Ιωάννης 10 9 

Ρούσσος Π. Γιάννης  19 17 

Ρόρρης Ιωάννης  9 9 

 
Στην Εταιρεία έχει συσταθεί και λειτουργεί η Επιτροπή Ελέγχου. 

 
Επιτροπή Ελέγχου 
 
Η εταιρεία συµµορφούµενη µε τις προβλέψεις τον ν.3693/2008 εξέλεξε κατά την Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της 25ης Ιουνίου 2009 Επιτροπή Ελέγχου αποτελούµενη από τα 
ακόλουθα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. 

• Ελένη Ξηνταράκου 
• Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη 
• Ιωάννη Ρόρρη 

Ο τελευταίος είναι ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Οι αρµοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται : 
α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης,  
β) ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής 
λειτουργίας της µονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, 
γ) στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, 
δ) στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της 
αντικειµενικότητας και της ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, 
ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρία άλλων υπηρεσιών από το νόµιµο ελεγκτή ή το 
ελεγκτικό γραφείο. 
 
Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της 
αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόµενης προς το 
επενδυτικό κοινό και τους µετόχους της Εταιρείας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, η 
συµµόρφωση της Εταιρείας µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση των 
επενδύσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και ο εντοπισµός και η αντιµετώπιση των 
σηµαντικότερων κινδύνων. 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2012 συνήλθε  µια (1) φορά.  
 
∆ιευκρινίζεται ότι ο Τακτικός Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο των ετησίων και 
των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου είδους µη ελεγκτικές υπηρεσίες προς 
την Εταιρεία ούτε συνδέεται µε οποιαδήποτε άλλη σχέση µε την Εταιρεία προκειµένου να 
διασφαλίζεται µε τον τρόπο αυτό η αντικειµενικότητα, η αµεροληψία και η ανεξαρτησία του.
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IV. Γενική Συνέλευση και ∆ικαιώµατα Μετόχων. 

α. Τρόπος Λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης – Εξουσίες 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που 
αφορά την Εταιρεία. Κάθε µέτοχος µε δικαίωµα ψήφου συµµετέχει ση Γενική Συνέλευση των 
µετόχων της Εταιρείας ανάλογα µε τον αριθµό των µετοχών τις οποίες κατέχει ενώ οι 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσµεύουν τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 
 
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλείται κατά τα προβλεπόµενα στο νόµο και σύµφωνα 
µε το άρθρο 10 του Καταστατικού της από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται 
υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, πάντοτε µέσα στο πρώτο 
εξάµηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε 
έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των µετόχων όταν το κρίνει σκόπιµο. 

Η πρόσκληση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας και 
οποιασδήποτε επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζει τον τόπο, την ηµεροµηνία και την 
ώρα της συνεδριάσεως, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, τους µετόχους που έχουν 
δικαίωµα συµµετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι 
µπορούν να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους. Για τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη 
συνεδρίαση που αποφασίζει και για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση 
τοιχοκολλείται σε εµφανή θέση στην έδρα της Εταιρείας και δηµοσιεύεται όπως επιβάλλουν οι 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία η πρόσκληση: 

α) περιλαµβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: αα) τα δικαιώµατα των µετόχων των 
παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Ν 2190/1920, αναφέροντας το χρονικό 
διάστηµα µέσα στο οποίο µπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωµα, ββ) τη διαδικασία για την άσκηση 
του δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου,  

β) καθορίζει την ηµεροµηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παρ. 4 Ν 
2190/1920 και περιγράφεται εδώ παρακάτω υπό 2., επισηµαίνοντας ότι µόνο τα πρόσωπα που 
είναι µέτοχοι κατά την ηµεροµηνία εκείνη έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη γενική 
συνέλευση, 

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιµο το πλήρες κείµενο των εγγράφων και των 
σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ` (έγγραφα που πρόκειται να 
υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση) και δ`(σχέδιο απόφασης για κάθε θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης, ή σχόλιο του ∆Σ για αυτά) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 Ν 2190/1920, καθώς 
και τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να λαµβάνονται αυτά, 

δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιµες οι 
πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Ν 2190/1920, δηλαδή τα αναφερόµενα 
αµέσως παραπάνω υπό (γ), καθώς και η πρόσκληση για σύγκληση της ΓΣ, πίνακας µε το 
συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου και έντυπα που πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν για ψήφο µέσω αντιπροσώπου. 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία στην πρώτη 
συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη 
χρονολογία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε 
απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, 
οποιοδήποτε και αν είναι το τµήµα του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου που 
εκπροσωπείται σε αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη 
πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 
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Εξαιρετικά, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση 
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, εάν 
εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, 
όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:  

 
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας 
β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας 
γ) Μεταβολή του αντικειµένου της Εταιρείας 
δ) Αύξηση ή µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που από το νόµο ή 
το Καταστατικό ρυθµίζονται διαφορετικά. 
ε) Έκδοση δανείου µε οµολογίες 
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών 
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων και 
η) Θέµατα για τα οποία ο νόµος απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαµβανοµένη µε 
εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία. 
 
Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούµενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, µέσα 
σε είκοσι (20) ηµέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) 
πλήρεις τουλάχιστον ηµέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε 
απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως όταν σε 
αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβληµένου Μετοχικού 
Κεφαλαίου. 
Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι µέσα σε είκοσι(20) ηµέρες δεύτερη 
επαναληπτική συνέλευση µε πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρες, ρπιν, που 
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας 
διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου 
Μετοχικού Κεφαλαίου. 
Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1  του παρόντος άρθρου λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο 
τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

β. Συµµετοχή Μετόχων στη Γενική Συνέλευση 

 
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει όποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εµφανίζεται 
ως µέτοχος στα αρχεία του ΣΤΑ  που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. («Ε.Χ.Α.Ε.») 
στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (µετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέµπτης (5ης) 
ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής). 
 
Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης 
του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας µε τα 
αρχεία του εν λόγω φορέα, που πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την Τρίτη (3η) 
ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση 
µόνο οποίος φέρει την ιδιότητα του µετόχου την αντίστοιχη ηµεροµηνία καταγραφής. Σε 
περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω 
µέτοχος µετέχει στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της. 
 
Σηµειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων (συµµετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει 
τη δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η 
οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που 
µεσολαβεί ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής και στην ηµεροµηνία της Γενικής 
Συνέλευσης. 
 
Ο µέτοχος συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπων. 
Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους µετόχους µπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε 
µέτοχο. Νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους 
µέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 
 
Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύµφωνα µε τις οδηγίες του µετόχου εφόσον υφίστανται και 
υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή 
του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρµόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε 
δηµοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. Η µη συµµόρφωση 
του αντιπροσώπου µε τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της 
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Γενικής Συνέλευσης, ακόµη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη 
τους. 
 
Ο αντιπρόσωπος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο µπορεί να είναι 
χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος 
άλλα συµφέροντα πλην των συµφερόντων του µετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας 
παραγράφου µπορεί να προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος : 
 
α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νοµικό πρόσωπο η οντότητα η 
οποία ελέγχεται από το µέτοχο αυτό, 
 
β) είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή µετόχου 
που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από 
µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας 
 
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έλεγχο της 
εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο, ο οποίος ασκεί 
τον έλεγχου της εταιρείας, 
 
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται 
στις περιπτώσεις α΄ έως και γ΄. 
 
Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται 
στην εταιρεία µε τους ίδιους τύπους τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές µιας εταιρείας οι οποίες 
εµφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς αξιών, ο περιορισµός αυτός δεν 
εµποδίζει τον µέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που εµφανίζονται 
στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε ορισµένη Γενική Συνέλευση. 

γ. ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας των Μετόχων και τρόπος άσκησης 

Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των 
µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 
σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την  

ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου. Η αίτηση 
περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το 
διοικητικό συµβούλιο εντός είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η 
σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της εταιρείας, µε απόφαση 
του µονοµελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, 
καθώς και η ηµερήσια διάταξη. 

Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη γενικής 
συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα 
πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. 
Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συνοδεύεται από 
αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρηµένη 
ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, 
δεκατρείς (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα 
τίθεται στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το 
σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους µετόχους. 

Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων, έξι (6) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που 
έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση 
περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 
της γενικής συνέλευσης. 
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Με αίτηση µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει µια µόνο φορά 
τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισµένα 
θέµατα, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των 
µετόχων, η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από τη 
χρονολογία της αναβολής. Η µετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της 
προηγούµενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της 
πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτήν µπορούν να µετέχουν και νέοι µέτοχοι, µε την τήρηση 
των σχετικών προϋποθέσεων. 

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συµβούλιο 
υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για 
τις υποθέσεις της εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

Επίσης, µε αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική 
συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε 
κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε 
παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της εταιρείας µε αυτούς.  

Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσµίας της 
προηγούµενης παραγράφου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική 
συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή 
κατάσταση της εταιρείας. 

Με αίτηση µετόχων  εκπροσωπούντων  το  1/20  του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου, η 
λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέµατος της ηµερησίας  διατάξεως γενικής συνελεύσεως 
ενεργείται µε ονοµαστική κλήση. 

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόµενες περιπτώσεις οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να 
αποδεικνύουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την 
άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόµιση βεβαίωσης από την 
Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της µετοχικής ιδιότητας µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του 
αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Εταιρείας. 

 
 

V. Θέµατα Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση µε τη 
διαδικασία οικονοµικών αναφορών. 

 
Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα ελέγχου που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισµό 
Λειτουργίας της Εταιρείας. Η Υπηρεσία αποτελείται από ένα φυσικό πρόσωπο πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης. Ο εσωτερικός ελεγκτής ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας. ∆εν µπορεί να ορισθεί ως εσωτερικός ελεγκτής µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εν 
ενεργεία διευθυντικό στέλεχος ή συγγενής των παραπάνω µέχρι και του δεύτερου βαθµού εξ 
αίµατος ή εξ αγχιστείας. Ο εσωτερικός ελεγκτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι 
ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καµία άλλη υπηρεσιακή µονάδα της Εταιρείας και 
εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 
Σηµειώνεται ότι ο έλεγχος στη βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική έκθεση διενεργείται εντός 
του κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήµερα, και ειδικότερα σύµφωνα µε τα 
άρθρα 7 και 8 του εν λόγω νόµου, καθώς επίσης και µε βάση τα οριζόµενα στην Απόφαση 
5/204/2000 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση της από την 
Απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε αριθµό 3/348/19.7.2005. 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται µε την Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου, να παρέχουν πληροφορίες και γενικά να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο το έργο της. Η 
∆ιοίκηση της Εταιρείας οφείλει να παρέχει στην υπηρεσία όλα τα απαραίτητα µέσα που θα 
διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και αποδοτικού εσωτερικού ελέγχου. 
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Κατά την άσκηση του ελέγχου της η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου δικαιούται να λάβει γνώση 
οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασµού και χαρτοφυλακίου της 
Εταιρείας και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Εταιρείας. 
 
Η Εταιρεία έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και συντήρηση προηγµένων µηχανογραφικών υποδοµών 
που εξασφαλίζουν µέσα από σειρά δικλείδων ασφαλείας την ορθή απεικόνιση των οικονοµικών 
µεγεθών. Παράλληλα ανάλυση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιείται σε µηνιαία βάση καλύπτοντας 
όλα τα σηµαντικά πεδία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  
 
Αντιπαραβολές πραγµατοποιούνται µεταξύ πραγµατικών, ιστορικών και προϋπολογισµένων 
λογαριασµών εσόδων και εξόδων µε επαρκή λεπτοµερή εξήγηση όλων των σηµαντικών αποκλίσεων.  
 
Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας  
∆εν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγµή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές 
της Εταιρείας.  
 
Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία 
Σχετικά µε τα στοιχεία γ, δ, στ, η και θ της παρ. 1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου η Εταιρεία δηλώνει τα ακόλουθα:  
 
Οι απαιτούµενες πληροφορίες του στοιχείου (γ) της παρ.1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ 
εµπεριέχονται ήδη σε άλλο τµήµα της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης (παρ.III, σελ. 23) που 
αναφέρεται στις πρόσθετες πληροφορίες του άρθρου 4 παρ. 7 του ν.3556/2007  
 
Σχετικά µε τις απαιτούµενες πληροφορίες του στοιχείου (δ) της παρ.1 του άρθρου 10 της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ, δεν υφίστανται κανενός είδους τίτλοι της Εταιρείας οι οποίοι να παρέχουν ειδικά 
δικαιώµατα ελέγχου στους κατόχους. 
 
Σχετικά µε τις απαιτούµενες πληροφορίες του στοιχείου (στ) ) της παρ.1 του άρθρου 10 της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ, δεν υφίσταται κανένας είδους περιορισµός στα δικαιώµατα ψήφου. 
 
Σχετικά µε τις απαιτούµενες πληροφορίες του στοιχείου (η) ) της παρ.1 του άρθρου 10 της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ, η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προϋποθέτει απόφαση από την Γενική 
Συνέλευση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κ.ν.2190/1920.Ο διορισµός των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου γίνεται από την Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση αντικατάστασης µέλους του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου η απόφαση λαµβάνεται από το ∆.Σ. και υποβάλλεται προς επικύρωση στην 
επόµενη Γενική Συνέλευση. 
 
Οι απαιτούµενες πληροφορίες του στοιχείου (θ) ) της παρ.1 του άρθρου 10 της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ, εµπεριέχονται ήδη σε άλλο τµήµα της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης (παρ.VIII, σελ.24) 
που αναφέρεται στις πρόσθετες πληροφορίες του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007  

 
Γ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες και διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Πιστωτικός Κίνδυνος: Η µέγιστη έκθεση του Οµίλου σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της µη εκτέλεσης 
των υποχρεώσεων από τους αντισυµβαλλόµενους κατά την τρέχουσα χρήση, είναι η καταχωρηµένη 
αξία των στοιχείων αυτών όπως αναφέρεται στις συνηµµένες καταστάσεις οικονοµικής θέσης. Ο 
Όµιλος δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε µεµονωµένους 
αντισυµβαλλόµενους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από µια µεγάλη, ευρεία 
πελατειακή βάση. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις 
εταιρείες του Οµίλου. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, ο Όµιλος συναλλάσσεται µόνο µε 
αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. 
 
Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Ο Όµιλος πραγµατοποιεί συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα, για την 
αγορά εµπορευµάτων και δικαιωµάτων και την πώληση υπηρεσιών, κυρίως σε δολάριο Αµερικής. 
Συνεπώς, ο Όµιλος δυνητικά εκτίθεται σε κίνδυνο λόγω πιθανών διακυµάνσεων στην αξία των 
ξένων νοµισµάτων, ο οποίος περιορίζεται µε τον συµψηφισµό χρεωστικών και πιστωτικών 
συναλλαγµατικών διαφορών που προκύπτουν από το ίδιο νόµισµα.   
 
Κίνδυνος Ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όµιλος να µην µπορεί 
να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Ο Όµιλος διασφαλίζει 
την επάρκεια της ρευστότητας ώστε αυτή να είναι ανά πάσα στιγµή αρκετή ώστε να εκπληρώσει τις 
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υποχρεώσεις του ώστε όταν αυτές ληγουν και κάτω από συνήθεις συνθήκες να µην υφίσταται µη 
αποδεκτές ζηµιές και να µην διακινδυνεύεται η φήµη του. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον σωστό 
συνδυασµό διαθεσίµων και τραπεζικών πιστώσεων ώστε να µην υπάρχει θέµα έλλειψης ταµειακών 
διαθεσίµων.  
 
Κίνδυνος Επιτοκίου: Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου βασίζονται σε προκαθορισµένα 
περιθώρια επιτοκίων που ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς µπορούν να µετατραπούν σε σταθερά 
µε αποτέλεσµα οι επιπτώσεις των διακυµάνσεων στις ταµειακές ροές να είναι µικρές. Οι δανειακές 
υποχρεώσεις συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς 
µπορούν να µείνουν κυµαινόµενα ή να µετατραπούν σε σταθερά. Τα κυµαινόµενα επιτόκια 
υπολογίζονται στην βάση Euribor+spread. Ο Όµιλος δεν έχει καµία έκθεση έναντι οµολόγων και 
εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
 
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και οι σχετικές διαδικασίες εξετάζονται περιοδικά, ώστε να 
αντιµετωπίζονται κατάλληλα οι αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς. Η επιτροπή 
εσωτερικού ελέγχου του Οµίλου επιβλέπει την ∆ιοίκηση στον τρόπο που παρακολουθεί την τήρηση 
των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο η εταιρεία 
αντιµετώπισε τους κινδύνους. Η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου πραγµατοποιεί τακτικούς και 
έκτακτους ελέγχους. 

 
∆. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 

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

Επωνυµία Εταιρείας  
Σχέση µε την 

INTEΡΤΕΚ  

Χρήση/ 
Περίοδος που 

λήγει  

Πωλήσεις προς 
συνδεδεµένα 

µέρη  

Αγορές από 
συνδεδεµένα 

µέρη 
         

HELLENIC POST 
CREDIT Α.Ε.Π.Π. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  1,6  - 

  31.12.2012  0,1  - 

         

ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  13,6  74,6 

  31.12.2012  7,4  0,3 
         

ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  0,2  3,6 

  31.12.2012  -  3,5 

         
COSMOLINE 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  (3,4)  18,1 

 
 31.12.2012  17,8  12,6 

         

VILLAGE ROADSHOW 
OPERATIONS 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  26,5  34,6 

  31.12.2012  9,3  9,3 

         

INTERJET AE 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  1,3  - 

  31.12.2012  0,2  - 
         

∆ΕΜΚΟ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  18,6  - 

  31.12.2012  311,0  - 

         
INTERJET 

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. 
ΕΤ. 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  0,3  - 

 
 31.12.2012 

 
- 

 
- 

         

ΑΙΓΛΗ ΑΕ 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  -  4,4 

  31.12.2012  -  3,6 

         
ALPHA ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ  

AE 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 
 31.12.2011  0,2  4,8 

  31.12.2012  0,9  13,9 
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KB IMPULS HELLAS AE 
 Θυγατρική 

εταιρεία 
 31.12.2011  0,7  - 

  31.12.2012  10,7  - 
         

PRIME INSURANCE 
LIMITED 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,9  88,6 
  31.12.2012  8,6  69,0 

         
ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 
 31.12.2011  9,6  0,1 

  31.12.2012  18,4  14,5 
         

ALPHA ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ 
ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  -  0,8 
  31.12.2012  -  4,5 

         

PLUS PRODUCTION AE 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 
 31.12.2011  0,9  - 

  31.12.2012  1,0  - 
         

ΡΟΥΣΣΟΥ Π. ΕΛΠΙ∆Α 
ΕΕ/ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ 

 Συνδεδεµένο 
µέρος 

 31.12.2011  4,6  - 
  31.12.2012  4,0  - 

         

INTERVISTA AE-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 
 

31.12.2011 
 

0,1 
 

- 

  31.12.2012  -  - 

         

MYDIRECT A.E. 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011 
 
 

0,6 
 
 

- 

  31.12.2012 - - 

         
 

ANTS AT WORK 
 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011 
 
 

-  
 

0,3 

  31.12.2012 - 3,4 

         

VILLAGE ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ 
ΤΑΙΝΙΩΝ 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011 
 
 

- 
 
 

- 

  31.12.2012 1,0 - 

         

CPCS TECHNOLOGIES 
LTD 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011 

 

-  - 

  31.12.2012 0,4  - 

  Σύνολα  31.12.2011  76,3  229,9 

  Σύνολα  31.12.2012  382,6  134,6 

 
H συναλλαγή µε την συνδεδεµένη εταιρεία ∆ΕΜΚΟ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ αφορά την πώληση 
της θυγατρικής εταιρείας ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. 

 

Επωνυµία Εταιρείας  
Σχέση µε την 

INTEΡΤΕΚ  

Χρήση/ 
Περίοδος που 

λήγει  

Ποσά που 
οφείλουν τα 
συνδεδεµένα 

µέρη  

Ποσά που 
οφείλονται στα 
συνδεδεµένα 

µέρη 
         

HELLENIC POST 
CREDIT Α.Ε.Π.Π. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,7  - 

  31.12.2012  -  - 
         

ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  4,3  91,8 

  31.12.2012  10,4  - 
         

ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  0,2  4,4 

  31.12.2012  -  2,5 
         

COSMOLINE 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  7.780,8  17,7 

 
 31.12.2012 

 
1.528,9 

 
27,5 

         

VILLAGE ROADSHOW 
OPERATIONS 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  19,2  13,2 

  31.12.2012  30,6  24,6 
         

INTERJET AE 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  2,9  - 

  31.12.2012  3,2  - 
         

∆ΕΜΚΟ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  28,7  - 

  31.12.2012  42,2  - 
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INTERJET 

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. 
ΕΤ. 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  1,0  - 

 
 31.12.2012 

 
1,0 

 
- 

         

ΑΙΓΛΗ ΑΕ 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  -  3,1 

  31.12.2012  -  2,5 
         

ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  5,3  0,1 

  31.12.2012  115,2  - 
         

ALPHA ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ  
ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  -  1,0 
  31.12.2012  -  0,8 

         

INTERVISTA AE-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  0,1  - 

  31.12.2012 
 

0,1 
 

- 
         

INTERTIME 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ  AE 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,3  5,9 
  31.12.2012  1,4  0,4 

         

KB IMPULS HELLAS AE 
 Θυγατρική 

εταιρεία 
 31.12.2011  0,9  - 

  31.12.2012  0,8  - 
         

ANTS AT WORK 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 
 31.12.2011  -  0,4 

  31.12.2012  -  0,2 
         

PLUS PRODUCTION AE 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 
 31.12.2011  0,6  - 

  31.12.2012  1,4  - 
         

ΡΟΥΣΣΟΥ Π. ΕΛΠΙ∆Α 
ΕΕ/ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ 

 Συνδεδεµένο 
µέρος 

 31.12.2011  3,2  - 
  31.12.2012  6,2  - 

         

PRIME INSURANCE 
LIMITED 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,9  34,4 
  31.12.2012  -  11,2 

         

MYDIRECT A.E. 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 
 31.12.2011  0,7  - 

  31.12.2012  0,7  - 
         

VILLAGE ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ 
ΤΑΙΝΙΩΝ 

 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  -  - 

 
 31.12.2012  1,2  - 

CPCS TECHNOLOGIES 
LTD 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  -  - 
  31.12.2012  0,5  - 

  Σύνολα  31.12.2011  7.849,8  172,0 

  Σύνολα  31.12.2012  1.743,8  69,7 

 
- Η απαίτηση από την συνδεδεµένη εταιρεία COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 

αφορά κυρίως την επιστροφή ποσού € 1.319 προς την ΙΝΤΕΡΤΕΚ για αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου που ακυρώθηκε.  

 
- Η απαίτηση από την συνδεδεµένη εταιρεία ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. αφορούν 

προκαταβολή που έχει δοθεί από την Εταιρεία για διαφήµιση. 
 

Οι συναλλαγές του Οµίλου και τα υπόλοιπα των λογαριασµών µε τα συνδεδεµένα µέρη αναφέρονται 
παρακάτω: 

Επωνυµία Εταιρείας  
Σχέση µε την 

INTEΡΤΕΚ  

Χρήση/ 
Περίοδος που 

λήγει  

Πωλήσεις προς 
συνδεδεµένα 

µέρη  

Αγορές από 
συνδεδεµένα 

µέρη 
         

HELLENIC POST 
CREDIT Α.Ε.Π.Π. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  1,6  - 

  31.12.2012  0,1  - 
         

ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. 
  Θυγατρική 

εταιρεία 

 31.12.2011  13,6  74,6 

  31.12.2012  7,4  0,3 
         

ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  0,2  3,6 

  31.12.2012  -  3,5 
         

COSMOLINE 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  (3,4)  18,1 

 
 31.12.2012 

 
17,8 

 
39,3 

         

VILLAGE ROADSHOW 
OPERATIONS 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  26,5  34,6 

  31.12.2012  9,3  9,3 
         

INTERJET AE 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  1,3  - 

  31.12.2012  0,2  - 
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∆ΕΜΚΟ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  18,6  - 

  31.12.2012  311,0  - 
         

INTERJET 
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. 

ΕΤ. 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  0,3  - 

 
 31.12.2012 

 
- 

 
- 

         

ΑΙΓΛΗ ΑΕ 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  -  4,4 

  31.12.2012  -  3,6 
         

ALPHA ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ  
AE 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,2  4,8 
  31.12.2012  4,5  13,9 

         

PRIME INSURANCE 
LIMITED 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,9  88,6 
  31.12.2012  0,4  91,5 

         

ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  9,6  0,1 
  31.12.2012  85,6  14,5 

         

ALPHA ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ 
ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  -  0,8 
  31.12.2012  -  4,5 

         

PLUS PRODUCTION AE 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 
 31.12.2011  0,9  - 

  31.12.2012  1,0  - 
         

ΡΟΥΣΣΟΥ Π. ΕΛΠΙ∆Α 
ΕΕ/ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ 

 Συνδεδεµένο 
µέρος 

 31.12.2011  4,6  - 
  31.12.2012  4,0  - 

         

INTERVISTA AE-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011 

 

0,1 
 

 
- 
 

 
 31.12.2012 

 
-  - 

         
 

MYDIRECT A.E. 
 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,6  - 

  31.12.2012  -  - 

         
 

ANTS AT WORK 
 
 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011 
 

-  0,3 

 
 31.12.2012 

 
-  3,4 

         
 

VILLAGE ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ 
ΤΑΙΝΙΩΝ 

 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011 
 

-  - 

 
 31.12.2012 

 
1,0  - 

         
CPCS TECHNOLOGIES 

LTD 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  -  - 

  31.12.2012  0,4  - 

  Σύνολα  31.12.2011  75,6  229,9 

  Σύνολα  31.12.2012  742,7  183,8 
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Επωνυµία Εταιρείας  
Σχέση µε την 

INTEΡΤΕΚ  

Χρήση/ 
Περίοδος που 

λήγει  

Ποσά που 
οφείλουν τα 
συνδεδεµένα 

µέρη  

Ποσά που 
οφείλονται στα 
συνδεδεµένα 

µέρη 
         

HELLENIC POST 
CREDIT Α.Ε.Π.Π. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,7  - 

  31.12.2012  -  - 
         

ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. 
 Θυγατρική 

εταιρεία 

 31.12.2011  4,3  91,8 

  31.12.2012  40,4  - 
         

ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  0,2  4,4 

  31.12.2012  -  2,5 
         

COSMOLINE 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  7.780,8  17,7 

 
 31.12.2012 

 
1.561,2 

 
220,0 

         

VILLAGE ROADSHOW 
OPERATIONS 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  19,2  13,2 

  31.12.2012  30,6  24,6 
         

INTERJET AE 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  2,9  - 

  31.12.2012  3,2  - 
         

∆ΕΜΚΟ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  28,7  - 

  31.12.2012  48,5  - 
         

INTERJET 
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. 

ΕΤ. 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  1,0  - 

 
 31.12.2012 

 
1,0  - 

         

ΑΙΓΛΗ ΑΕ 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  -  3,1 

  31.12.2012  -  - 
         

ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  5,3  0,1 

  31.12.2012  211,3  214,2  
         

ALPHA ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ  
ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  -  1,0 
  31.12.2012  -  0,8 

         

INTERVISTA AE-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  0,1  - 

  31.12.2012 
 

0,1  67,3 

         

ALPHA 
 ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ  AE 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,3  5,9 
  31.12.2012  22,1  0,4 

         

ANTS AT WORK 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 
 31.12.2011  -  - 

  31.12.2012  -  0,2 
         

PLUS PRODUCTION AE 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 
 31.12.2011  0,6  - 

  31.12.2012  1,0  - 
         

ΡΟΥΣΣΟΥ Π. ΕΛΠΙ∆Α 
ΕΕ/ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ 

 Συνδεδεµένο 
µέρος 

 31.12.2011  -  - 
  31.12.2012  6,2  - 

         

PRIME INSURANCE 
LIMITED 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,8  34,4 
  31.12.2012  -  11,2 

         

MYDIRECT A.E. 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 
 31.12.2011  0,7  - 

  31.12.2012  0,7  - 
         

VILLAGE ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ 
ΤΑΙΝΙΩN 

 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  -  - 

 
 31.12.2012  1,2  - 

         
CPCS TECHNOLOGIES 

LTD 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  -  - 
  31.12.2012  0,5  - 

  Σύνολα  31.12.2011  7.845,6  171,6 

  Σύνολα  31.12.2012  1.928,0  541,2 
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Οι αµοιβές των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και των ∆ιευθυντικών Στελεχών του Οµίλου και 
της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 2011 αναλύονται ως εξής: 
 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 

        

Συναλλαγές και λοιπές παροχές 123  201  118  201 
Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού  
Συµβουλίου (∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου) 296  249  296  249 

Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών 655  691  603  691 

Σύνολο 1.074  1.141  1.017  1.141 

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

 

Όνοµα Εταιρείας 

Άµεσος έλεγχος 
COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ 

∆ΕΜΚΟ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
 

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

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

INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. ΕΤ. 
ΑΙΓΛΗ ΑΕ 

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

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

KB. IMBULS HELLAS AE 
ANTS AT WORK 

PLUS PRODUCTION AE 

MYDIRECT A.E. 
VILLAGE ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ Α.Ε. 

CPCS TECHNOLOGIES L.T.D 

 



 

Σελίδα 26 από 80 
 

INTERTECH SA 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 
 (ποσά σε χιλ. ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
Ε. Αναλυτικές πληροφορίες κατά το άρθρο 4 παρ. 7Ν. 3556/2007 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Ι. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες διακόσια 
τριάντα έξι ευρώ (€8.200.236), διαιρούµενο σε έντεκα εκατοµµύρια διακόσιες τριάντα τρεις 
χιλιάδες διακόσιες (11.233.200), κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας 
εβδοµήντα τριών λεπτών του ευρώ (€ 0,73) η κάθε µία. Οι µετοχές της Εταιρείας, στο σύνολό 
τους, είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής 
Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
 
Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 
από τον Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας. 
 
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι 
συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας, σύµφωνα µε τον Νόµο και τις διατάξεις του 
Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν 
αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά 
τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι 
έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 
ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 § 
7, του ΚΝ 2190/1920 και στο άρθρο 5 του Καταστατικού. 
 
Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στον κοµιστή της µέσα σε 2 µήνες από την ηµεροµηνία της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και εντός το 
αργότερο επτά εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία προσδιορισµού των δικαιούχων του 
µερίσµατος. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζονται οι ηµεροµηνίες αποκοπής και 
προσδιορισµού δικαιούχων, η ηµεροµηνία καταβολής και ο τρόπος πληρωµής του µερίσµατος. Η 
πληροφόρηση αυτή είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του χρηµατιστηρίου, και στην  επίσηµη 
ιστοσελίδα της Εταιρείας ενώ ταυτόχρονα ανακοινώνεται και στον τύπο. Η πληρωµή του 
µερίσµατος γίνεται µέσω πιστωτικού ιδρύµατος της επιλογής της Εταιρείας (Πληρώτρια Τράπεζα). 
Στην  
Πληρώτρια Τράπεζα καταβάλλεται το σύνολο του καταβλητέου µερίσµατος το οποίο διανέµεται 
στους δικαιούχους σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρέχει η εταιρεία Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. 
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.  
Τα µερίσµατα που δεν ζητήθηκαν για µια πενταετία αφ’ ότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται 
υπέρ του ∆ηµοσίου.  
 
Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε 
αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπου. Οι επιθυµούντες να συµµετάσχουν στη Γενική Συνέλευση 
µέτοχοι, οφείλουν να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν, µέσω του 
χειριστή τους ή, (στην περίπτωση που οι µετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασµό), µέσω της 
εταιρείας Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση 
δέσµευσης µετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια 
προθεσµία πρέπει να καταθέσουν τα τυχόν έγγραφα νοµιµοποίησης των αντιπροσώπων. 

 
II. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας 

 
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται βάσει των διαδικασιών που ορίζει ο Νόµος και οι 
διατάξεις του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ενώ δεν υφίστανται βάσει καταστατικού 
περιορισµοί στη µεταβίβασή τους. 

 
III. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές. 

 
Η εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 6,46% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Cosmoline A.E.. 

 
IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

 
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα 
ελέγχου. 
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V. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

 
∆εν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που 
απορρέουν από τις µετοχές της. 

 
 

VI. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας 
 

∆εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες 
συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων  
ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. 

 
VII. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης καταστατικού 

 
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 
2190/1920, εκτός από τις εξής ρυθµίσεις: α) δεν προβλέπεται ότι µέλος του ∆.Σ. µπορεί να είναι 
και νοµικό πρόσωπο, β) δεν παρέχεται ιδιαίτερο δικαίωµα σε µετόχους να διορίζουν µέλη του ∆.Σ., 
γ) δεν προβλέπεται εκλογή µελών ∆.Σ. βάσει καταλόγων, ε) δεν προβλέπεται η εκλογή 
αναπληρωµατικών µελών και στ) σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, η εν γένει απώλειας της 
ιδιότητας µέλους ή µελών του ∆.Σ. τα εναποµείναντα µέλη δεν δύνανται να συνεχίσουν το έργο 
τους άνευ αντικαταστάσεως των ελλειπόντων µελών. Οι κανόνες περί τροποποιήσεως του 
καταστατικού της εταιρείας δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 
2190/1920. 

 
VIIΙ. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) και γ) του Κ.Ν. 2190/1920 και σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του καταστατικού της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας έχει το δικαίωµα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις 
διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρείας µε την έκδοση νέων µετοχών, µε απόφασή του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία 
τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του. Το ποσόν των αυξήσεων δεν 
µπορεί να υπερβεί το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ηµεροµηνία 
λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.  Η πιο πάνω εξουσία του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. 
 
Η εταιρία δεν κατέχει ίδιες µετοχές. 

 
IX. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής ελέγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 
 

∆εν υφίστανται συµφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

 
X. Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας 

 
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το 
προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση 
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους 
εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 
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Ζ. Πληροφοριακό σηµείωµα του άρθρου 10 Ν.3401/2005 

 
Η εταιρεία δηµοσίευσε και κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη διάρκεια της οικονοµικής 
χρήσης 2012 κατ’ εφαρµογή της νοµοθεσίας, τις παρακάτω πληροφορίες οι οποίες είναι 
αναρτηµένες στο site του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και στο διαδικτυακό της τόπο 
(www.intertech.gr). 
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Ανακοίνωση οικονοµικού ηµερολογίου 29/03/2012 
Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2011 31/03/2012 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2011 31/03/2012 
Ανακοίνωση περί αναστολής διαπραγµάτευσης µετοχών 11/04/2012 
Ανακοίνωση εξαγοράς συνδεδεµένης εταιρείας 30/05/2012 
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ τριµήνου 2012 31/05/2012 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α’ τριµήνου 2012 31/05/2012 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2011 επαναδιατυπωµένη 08/06/2012 
Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως  2011 επαναδιατυπωµένα 08/06/2012 
Ανακοίνωση επαναδηµοσιεύσεως Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης 2011  08/06/2012 
Πρόσκληση Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 
29/06/2012 

 
08/06/2012 

Ανακοίνωση για τη άρση της αναστολής διαπραγµάτευσης της µετοχής 12/06/2012 
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/06/2012 29/06/2012 
Ανακοίνωση συγκρότησης νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 29/06/2012 
Οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 01/01-30/06/2012 31/08/2012 
Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01/01-30/09/2012 30/11/2012 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 9µήνου 2012 30/11/2012 
Πώληση συµµετοχής σε τρίτη επιχείρηση 31/12/2012 

 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
 

 
 

∆ηµήτριος Κοντοµηνάς 
 

∆ηµήτριος Πολιτόπουλος 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ – ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» 

 
 
 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 
– ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. δ.τ. ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και 
ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιηµένες 
καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές 
επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που 
η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 
εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών 
δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από 
τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. – ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. δ.τ. ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και τη 
χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του 
άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

 
β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα 
πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 
 
 
 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013 
 
 
 

Γεράσιµος Αναστ. Ζαφειράτος 
 
 
 
 
 
 

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

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

περιόδου 
 
 
 
 

1ης Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,  

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 



 

Σελίδα 32 από 80 
 

INTERTECH SA 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 
(ποσά σε χιλ. ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

 

Σηµ.

01.01-
31.12.2012

01.01-
31.12.2011

01.01-
31.12.2012

01.01-
31.12.2011

Κύκλος εργασιών 4, 5           33.001         32.426          28.827            32.426 

Κόστος πωληθέντων 6           (29.031)       (26.662)         (23.895)           (26.662)

Μικτό κέρδος               3.970            5.764              4.932                5.764 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8             (2.480)         (3.095)           (2.102)            (3.095)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσης 8             (4.659)         (4.670)           (4.531)            (4.670)

Λοιπά έξοδα 17             (1.000)            (135)             (912)               (135)

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 7              1.275          1.918            1.077              1.918 

Χρηµατοοικονοµικά  έσοδα 9                 516               41               211                  41 

Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα 10               (842)            (706)             (540)               (706)

Aποµείωση              (688)            (609)           (1.311)               (609)

Ζηµίες   προ φόρων            (3.908)         (1.493)           (3.177)             (1.493)

Φόρος εισοδήµατος 11                 187            (591)               192               (591)

Ζηµίες µετά από φόρους  (Α)            (3.721)         (2.084)           (2.985)             (2.084)

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από 
φόρους (Β)

                    -                    -                      -                        -   

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

           (3.721)         (2.084)           (2.985)             (2.084)

Η ζηµία χρήσης αποδίδεται σε :

Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας            (3.721)         (2.084)           (2.985)            (2.084)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές                 -                 -                   -                    -   

           (3.721)         (2.084)           (2.985)             (2.084)

Οι συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες 
χρήσης αποδίδονται σε :

Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας            (3.721)         (2.084)           (2.985)            (2.084)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές                 -                 -                   -                    -   

           (3.721)         (2.084)           (2.985)             (2.084)

Ζηµίες ανά µετοχή  (βασικές και 
αποµειωµένες)

12           (0,3313)       (0,1855)         (0,2658)           (0,1855)

Μέσος Σταθµικός Αριθµός Μετοχών 
(Βασικός )

    11.233.200   11.233.200    11.233.200      11.233.200 

Μέσος Σταθµικός Αριθµός Μετοχών 
(Αποµειωµένος)

    11.233.200   11.233.200    11.233.200      11.233.200 

Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών  αποτελεσµάτων

           (2.894)            (215)           (1.537)               (215)

Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων

           (2.569)             (44)           (1.363)                 (44)

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων

Ο Όµιλος H Eταιρεία
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INTERTECH SA 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 
(ποσά σε χιλ. ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 
 

Σηµ. 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 13           9.144         5.440           3.950         5.440 
Ασώµατα πάγια στοιχεία               42             51               42             51 
Υπεραξία 14           3.706                -                 -               - 
Συµµετοχές  σε θυγατρικές επιχειρήσεις 14                 -                -           2.722               - 
Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις                 -             31                 -             31 
Συµµετοχές σε κοινοπραξίες               13                -                 -               - 
Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 15              343         4.040               51         4.040 

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

16              194            882             194           882 

Αναβαλλόµενες  φορολογικές απαιτήσεις                 3                -                 3               - 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων          13.445        10.444            6.962        10.444 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα 17           7.256         5.343           5.548         5.343 
Εµπορικές απαιτήσεις 18         15.476       12.890         13.301       12.890 

Προκαταβολές  και λοιπές απαιτήσεις 19           5.444         5.636           2.741         5.636 

Χρηµατικά διαθέσιµα 20           1.258         1.272           1.179         1.272 

Σύνολο Κυκλοφορούντων  περιουσιακών στοιχείων          29.434        25.141          22.769        25.141 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ          42.879        35.585          29.731        35.585 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια 

Μετοχικό κεφάλαιο 21           8.200         8.200           8.200         8.200 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο           3.746         3.746           3.746         3.746 
Λοιπά αποθεµατικά 22         11.528       14.215         11.528       14.215 
Ζηµιές εις νέον          (6.266)        (4.868)         (5.530)       (4.868)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων          17.208        21.293          17.944        21.293 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές                 -                -                 -               - 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων          17.208        21.293          17.944        21.293 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 25           2.608         3.164           2.608         3.164 
Λοιπές προβλέψεις 23              271            296             271           296 
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 24              159             76               60             76 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 11              495            189                 -           189 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων            3.532          3.725            2.938          3.725 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές 27         15.137         5.337           6.252         5.337 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 26           4.293         2.348             545         2.348 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 25              545            513             545           513 
Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι              181            254             182           254 
∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 28           1.981         2.116           1.325         2.116 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων          22.137        10.567            8.849        10.567 
Σύνολο Υποχρεώσεων          25.669        14.292          11.787        14.292 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ          42.879        35.585          29.731        35.585 

check -0,14 0,00 -0,25 0,00

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων



 

Σελίδα 34 από 80 
 

INTERTECH SA 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 
(ποσά σε χιλ. ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
 

Μη 
ελέγχουσες 
συµµετοχές

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων

Ο Όµιλος
Μετοχικό 
κεφάλαιο         

∆ιαφορά από 
έκδοση µετοχών 

υπέρ το άρτιο
Λοιπά 

αποθεµατικά Ζηµίες εις νέο Σύνολο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 2011             8.200                   3.746                11.416                     15          23.377                      -          23.377 
∆ιόρθωση λάθους                 -                       -                2.799            (2.799)                 -                 - 

Επαναδιατυπωµένο σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 
Ιανουαρίου 2011

            8.200                   3.746                14.215            (2.784)          23.377                  -          23.377 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους χρήσης 

(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 
                -                       -                      -            (2.084)          (2.084)                  -         (2.084)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης 31 ∆εκεµβρίου 2011             8.200                   3.746                14.215            (4.868)          21.293                      -          21.293 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 2012             8.200                   3.746                14.215            (4.868)          21.293                      -          21.293 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους χρήσης 

(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 
                -                       -                      -            (3.721)          (3.721)                  -         (3.721)

Μεταβολή αποθεµατικού αναπροσαρµογής ενσώµατων παγίων                 -                       -                 (364)                   -            (364)                  -            (364)

Ανακατάταξη λοιπών αποθεµατικών                 -                       -              (2.323)             2.323                 -                  -                 - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης 30 Ιουνίου 2012             8.200                   3.746                11.528            (6.267)          17.208                      -          17.208 

               (0)                     (0)                    (0)                 (1)                 0                  -               (1)

Η Εταιρεία
 Μετοχικό 
κεφάλαιο          

 ∆ιαφορά από 
έκδοση µετοχών 

υπέρ το άρτιο 
 Λοιπά 

αποθεµατικά  
 Ζηµίες εις 

νέο  Σύνολο 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 2011             8.200                   3.746                11.416                     15          23.377 
∆ιόρθωση λάθους                 -                       -                2.799            (2.799)                 - 

Επαναδιατυπωµένο σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 
Ιανουαρίου 2011

            8.200                   3.746                14.215            (2.784)          23.377 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους χρήσης 

(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 
                -                       -                      -            (2.084)          (2.084)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης 31 ∆εκεµβρίου 2011             8.200                   3.746                14.215            (4.868)          21.293 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 2012             8.200                   3.746                14.215            (4.868)          21.293 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζηµίες µετά από φόρους χρήσης 

(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 
                -                       -                      -            (2.985)          (2.985)

Μεταβολή αποθεµατικού αναπροσαρµογής ενσώµατων παγίων                 -                       -                 (364)                   -            (364)

Ανακατάταξη λοιπών αποθεµατικών                 -                       -              (2.323)             2.323                 -                 - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης 31 ∆εκεµβρίου 2012             8.200                   3.746                11.528            (5.530)          17.944 

(0,04)          -                     (0,02)               (0,40)            (0,44)          

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων

Αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής εταιρείας
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 
 

01.01-
31.12.2012

01.01-
31.12.2011

01.01-
31.12.2012

01.01-
31.12.2011

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  
Ζηµίες προ φόρων (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες)         (3.908)        (1.492)        (3.177)         (1.492)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις             325            171            147             171 
Προβλέψεις              50          (945)              (5)            (945)
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας

            (74)             31            (74)               31 

Aποµειώσεις συµµετοχής σε θυγατρική και
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

            688            609         1.311             609 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα             326            706            329             706 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:

Αύξηση αποθεµάτων           (119)          (775)          (205)            (775)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων             925        (2.182)            123         (2.182)
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)          1.307         1.144            792          1.144 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα           (746)          (706)          (540)            (706)
Καταβεβληµένοι φόροι             (71)          (286)            (71)            (286)
Σύνολο εκροών για λειτουργικές δραστηριότητες (α)         (1.297)        (3.725)       (1.370)         (3.725)

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων             (48)            (46)              (9)             (46)

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άϋλων παγίων 
στοιχείων

                -               6               -                6 

Τόκοι εισπραχθέντες             211             41 211               41 
Αύξηση συµµετοχής σε συγγενή εταιρεία           (200)          (100)          (200)            (100)
Eισπράξεις από πώληση θυγατρικής             300            300                 - 

Προκαταβολή για εξαγορά εταιρείας                 -        (4.000)               -         (4.000)

Έναντι αύξησης µετοχικού κεφαλαίου συνδεδεµένης 
εταιρείας

                -        (3.760)               -         (3.760)

Επιστροφή από υπερβάλλον προκαταβληθέν ποσό εξαγοράς 
θυγατρικής

            655                -            655                 - 

Εισπράξεις από ακύρωση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 
συνδεδεµένης εταιρείας

         2.647                -         2.647                 - 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από/(για) επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)

          3.565        (7.859)          3.604         (7.859)

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις βραχυπρόθεσµων δανείων          8.921         8.459         8.876          8.459 
Εξοφλήσεις βραχυπρόθεσµων δανείων       (10.679)        (6.111)      (10.679)         (6.111)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια)

          (524)          (499)          (524)            (499)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από/(για) χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)

        (2.282)          1.849       (2.327)            1.849 

Καθαρή µείωση στα ταµ.διαθ.και ισοδύναµα περιόδου 
(α) + (β) + (γ)

             (14)        (9.735)             (93)         (9.735)

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα Έναρξης χρήσης           1.272        11.007          1.272          11.007 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα Λήξης Χρήσης           1.258          1.272          1.179            1.272 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

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

Η θυγατρική εταιρεία ΣΙΓΜΑΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (διακριτικός τίτλος «SIGMANET S.A. SECURITY 
APPLICATIONS & SOFTWARE DEVELOPMENT») εφεξής ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. εδρεύει στο ∆ήµο Ελληνικού 
Αττικής και η διάρκειά της έχει οριστεί στα 50 έτη. Ο κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η εµπορία 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, προϊόντων, εξοπλισµού, εξαρτηµάτων και υλικών υψηλής 
τεχνολογίας που εξυπηρετούν τους τοµείς των συστηµάτων ασφαλείας, των τηλεπικοινωνιών, των 
µηχανογραφικών και ηλεκτρονικών εφαρµογών και της πληροφορικής, καθώς και η παροχή 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των εν λόγω ειδών. Η θυγατρική εταιρεία ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. την 
πωλήθηκε την 31η ∆εκεµβρίου 2012 (σηµείωση 14). 
 
Ο αριθµός προσωπικού του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 ανέρχεται στα 94 άτοµα, ενώ της 
Εταιρείας στα 76 άτοµα. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 ο αντίστοιχος αριθµός του προσωπικού της 
Εταιρίας ήταν 83 άτοµα. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη 
χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012, στις 29 Μαρτίου 2013. Οι αναφερόµενες οικονοµικές 
καταστάσεις υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων. 
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2.1 ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

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

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός 
από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, τα οποία αποτιµώνται 
στην εύλογη αξία. 
 
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση κρίσιµων 
λογιστικών εκτιµήσεων. Επίσης απαιτεί την κρίση της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των λογιστικών 
αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι εξαιρετικά 
πολύπλοκοι ή οι τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις λογιστικές 
καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στην σηµείωση 3. 
 
Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης αναταξινοµήθηκαν για να καταστούν οµοειδή και 
συγκρίσιµα µε αυτά της τρέχουσας χρήσης. 

 

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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Η Εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2012 συνέταξε για πρώτη φορά ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής 
ενσωµάτωσης από την 28η Μαΐου 2012 η εξαγορασθείσα εταιρεία KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και από την 30η Ιουνίου η 
εταιρεία ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. Στις οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 η ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. 
δεν ενσωµατώνεται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης , εφόσον είχε προηγηθεί η πώληση της 
την 31/12/2012. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 
περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατά της ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. για την περίοδο 30.06.2012 έως 31.12.2012 
που ήταν θυγατρική. 

 

2.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
(α) Βάση Ενοποίησης 

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

 
(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 
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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. 

 
(ε) Ασώµατες ακινητοποιήσεις 

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

 
(στ) Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

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

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

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

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

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

 
(ii) Απαιτήσεις και δάνεια: 

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

 
(iii) ∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις: 

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

 
(iv) Επενδύσεις διακρατούµενες έως τη λήξη τους : 
 

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

 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για τα οποία δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία 
τους, αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους, µείον την τυχόν αποµείωση, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται από το ∆ΛΠ 39. 
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(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 
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. 
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(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. 
 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που πιθανολογείται ότι δεν θα υπάρξουν 
αρκετά φορολογητέα κέρδη, έναντι των οποίων θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το 
σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 
 
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες 
χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να 
ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που 
έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

 
(λ) Παροχές σε εργαζόµενους 
 

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

 
 
(µ) Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 

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

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

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

διακανονισµό της δέσµευσης, και  
• είναι δυνατό να εκτιµηθεί αξιόπιστα το ποσό της δέσµευσης 
 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και, στην 
περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό 
επιτόκιο. 
 
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. 
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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.  

 
(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. 
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Αλλαγές σε λογιστικές αρχές 

 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα και 
διερµηνείες κατά την 1 Ιανουαρίου 2012 και η εφαρµογή τους δεν είχε σηµαντική επίδραση στην 
οικονοµική θέση ή απόδοση του Οµίλου και της Εταιρείας:  
 
• ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Μεταφορές 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
• ∆ΛΠ 12 Φόροι εισοδήµατος (τροποποίηση) – Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση των 

υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων  
 

Τον Μάιο του 2010 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ µε σκοπό την 
εξάλειψη ασυνεπειών, καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Η υιοθέτηση αυτών δεν είχε σηµαντική 
επίδραση στην οικονοµική θέση ή απόδοση του Οµίλου ή της Εταιρείας. 

 
Πρότυπα που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν υποχρεωτική εφαρµογή στην παρούσα 
λογιστική περίοδο, που ο Όµιλος και η Εταιρεία θα µπορούσαν να έχουν υιοθετήσει 
νωρίτερα  

 
• ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των 

στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήµατος 
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1 Ιουλίου 2012. Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την οµαδοποίηση των στοιχείων που 
παρουσιάζονται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα. Τα στοιχεία που µπορούν να αναταξινοµηθούν 
(ή να «ανακυκλωθούν») στα Αποτελέσµατα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγµή στο µέλλον (για 
παράδειγµα, κατά την αποαναγνώριση ή τον διακανονισµό) θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα 
στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινοµηθούν ποτέ.  
 
Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο την παρουσίαση και δεν έχει καµία επίδραση στην οικονοµική 
θέση του Οµίλου και της Εταιρείας ή στη δραστηριότητα. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία 
εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 
 

• ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (τροποποίηση) 
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2013. Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια σειρά από τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 19. Οι τροποποιήσεις 
αυτές εκτείνονται από θεµελιώδεις αλλαγές, όπως η κατάργηση του µηχανισµού γνωστού ως 
“µέθοδος περιθωρίου” και την έννοια της αναµενόµενης απόδοσης από περιουσιακά στοιχεία 
προγραµµάτων, έως απλές διευκρινίσεις και αναδιατυπώσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όµιλος και η Εταιρεία 
βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές τους 
καταστάσεις. 
 

• ∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (αναθεώρηση) 
Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2013. Συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΠΧΑ 12 είναι ότι, το ∆ΛΠ 27 
περιορίζεται στο λογιστικό χειρισµό των επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 
επιχειρήσεις προκειµένου για ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή 
του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όµιλος 
και η Εταιρεία δεν αναµένουν ότι η τροποποίηση θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές 
τους καταστάσεις.  
 

• ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση) 
Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2013. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, το ∆ΛΠ 28 
µετονοµάστηκε σε ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες και περιγράφει 
την εφαρµογή της µεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες, πέραν των 
επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν 
αναµένουν ότι η τροποποίηση θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 
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• ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συµψηφισµός 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1 Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει την έννοια “υφίσταται στο παρόν νοµικά 
επιβαλλόµενο δικαίωµα για συµψηφισµό” και επίσης διευκρινίζει την εφαρµογή των κριτηρίων 
συµψηφισµού του ∆ΛΠ 32 στα συστήµατα διακανονισµού (όπως σε κεντρικά συστήµατα οίκων 
εκκαθάρισης) τα οποία εφαρµόζουν µηχανισµούς µεικτού διακανονισµού οι οποίοι δεν 
λειτουργούν ταυτόχρονα. Οι τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 32 εφαρµόζονται αναδροµικά. Επιτρέπεται 
νωρίτερη εφαρµογή. Σε περίπτωση όµως που µια εταιρεία επιλέξει νωρίτερη εφαρµογή, πρέπει να 
γνωστοποιήσει το γεγονός και να διενεργήσει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις 
τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 7 για το συµψηφισµό Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και 
Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει 
τροποποίηση αυτή. Ο  Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης 
αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 
 

• ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συµψηφισµός 
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. 
Οι τροποποιήσεις αυτές απαιτούν από µια εταιρεία να γνωστοποιήσει πληροφορίες για τα 
δικαιώµατα συµψηφισµού και σχετικούς διακανονισµούς (πχ. διακανονισµούς εξασφαλίσεων).  Οι 
γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιµη για την 
αξιολόγηση της επίδρασης των διακανονισµών συµψηφισµού στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 
µιας εταιρείας. Οι νέες γνωστοποιήσεις απαιτούνται για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που 
έχουν αναγνωριστεί και έχουν υποστεί συµψηφισµό σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά 
µέσα: Παρουσίαση. Οι γνωστοποιήσεις εφαρµόζονται επίσης σε χρηµατοοικονοµικά µέσα που 
υπόκεινται σε εκτελεστέους «κύριους διακανονισµούς συµψηφισµού» (master netting 
arrangement) ή παρόµοιους διακανονισµούς, ανεξάρτητα από το εάν έχουν συµψηφιστεί 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32.Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας βρίσκεται στη διαδικασία 
εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 
 

• ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Ταξινόµηση και Επιµέτρηση 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2015. 
Όπως έχει εκδοθεί το ∆ΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του Σ∆ΛΠ για την 
αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και εφαρµόζεται κατά την ταξινόµηση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων όπως 
ορίζονται από το ∆ΛΠ 39. Το πρότυπο είχε αρχικά οριστεί να εφαρµοστεί για λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013, αλλά οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9 
Υποχρεωτική Ηµεροµηνία Εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 και Γνωστοποιήσεις Μετάβασης που εκδόθηκαν 
το ∆εκέµβριο 2011, µετέφεραν την υποχρεωτική ηµεροµηνία εφαρµογής στις 1 Ιανουαρίου 2015. 
Στις επόµενες φάσεις, το Σ∆ΛΠ θα ασχοληθεί µε τη λογιστική αντιστάθµισης και την αποµείωση 
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Η υιοθέτηση της πρώτης φάσης του ∆ΠΧΑ 9 
θα έχει επίπτωση στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων αλλά δεν θα έχει επίπτωση στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων. Ο Όµιλος/Εταιρεία θα ποσοτικοποιήσει την επίπτωση σε συνδυασµό µε τις άλλες 
φάσεις, όταν θα εκδοθεί το τελικό πρότυπο το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις φάσεις. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό.Ο Όµιλος και η Εταιρεία 
βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές τους 
καταστάσεις. 
 

• ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο µοντέλο ελέγχου που έχει εφαρµογή σε όλες 
τις εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές 
που εισάγονται από το ∆ΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σηµαντική κρίση προκειµένου 
να καθορίσει ποιές οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη 
µητρική. Παραδείγµατα των περιοχών που απαιτούν σηµαντική κρίση περιλαµβάνουν αξιολόγηση 
του «εν τοις πράγµασι» ελέγχου (de facto control), τα πιθανά δικαιώµατα ψήφου ή το εάν ο 
υπεύθυνος λήψης αποφάσεων λειτουργεί ως κύριος ή αντιπρόσωπος. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το 
µέρος του ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορά στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και αντικαθιστά τη ∆ιερµηνεία 12 Ενοποίηση – 
Οικονοµικές Οντότητες Ειδικού Σκοπού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το 
πρότυπο αυτό. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου 
στις οικονοµικές του καταστάσεις. 



 

Σελίδα 48 από 80 
 

INTERTECH SA 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 
(ποσά σε χιλ. ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
• ∆ΠΧΑ 11 Κοινές ∆ιευθετήσεις 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 11 απαλείφει την αναλογική ενοποίηση των από κοινού ελεγχόµενων 
εταιρειών. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 11, οι από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες, εφόσον έχουν 
ταξινοµηθεί ως «κοινοπραξίες» (ο όρος κοινοπραξία καθορίστηκε εκ νέου), πρέπει να λογίζονται 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο καθαρής θέσης. Επιπροσθέτως, περιουσιακά στοιχεία και λειτουργίες 
που ελέγχονται από κοινού αποτελούν – σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 11 - «κοινές λειτουργίες» και ο 
λογιστικός χειρισµός αυτών των διευθετήσεων θα είναι γενικά σύµφωνος µε εκείνον που 
ακολουθείται σήµερα. Βάσει αυτού του χειρισµού, ο επενδυτής εξακολουθεί να αναγνωρίζει το 
ποσοστό που του αναλογεί επί των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. 
Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες  και τη ∆ιερµηνεία 13 Από 
κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες – Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όµιλος και η Εταιρεία 
βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές τους 
καταστάσεις. 
 

• ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες εταιρείες 
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 12 συνδυάζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τη συµµετοχή µιας 
εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, κοινές διευθετήσεις, επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και 
δοµηµένες εταιρείες σε ένα ενιαίο πρότυπο γνωστοποιήσεων. Ένα σύνολο νέων γνωστοποιήσεων 
απαιτείται επίσης, όπως η γνωστοποίηση των κρίσεων που γίνονται προκειµένου για τον 
καθορισµό του ελέγχου επάνω σε µια άλλη εταιρεία. Το ∆ΠΧΑ 12 αντικαθιστά τις απαιτήσεις που 
προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 27, στο ∆ΛΠ 31 και στο ∆ΛΠ 28. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία 
εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 
• ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2013. Ο βασικότερος λόγος έκδοσης του ∆ΠΧΑ 13 είναι να µειώσει την 
περιπλοκότητα και να βελτιώσει τη συνέπεια στην εφαρµογή κατά την επιµέτρηση της εύλογης 
αξίας. ∆εν επέρχεται κάποια µεταβολή σχετικά µε το πότε µια οντότητα απαιτείται να κάνει χρήση 
εύλογης αξίας, αλλά παρέχεται καθοδήγηση στον τρόπο επιµέτρησης της εύλογης αξίας σύµφωνα 
µε τα ∆ΠΧΑ, όταν αυτή  απαιτείται ή επιτρέπεται από τα ∆ΠΧΑ. Το ∆ΠΧΑ 13 ενοποιεί και 
διευκρινίζει τις οδηγίες για επιµέτρηση εύλογης αξίας και επίσης ενισχύει τη σύγκλιση µε τα 
Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα που έχουν τροποποιηθεί από το Συµβούλιο Αµερικάνικων 
Λογιστικών Προτύπων. Το πρότυπο αυτό έχει µελλοντική ισχύ, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη 
εφαρµογή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όµιλος και η 
Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές 
τους καταστάσεις. 

 
• ∆ιερµηνεία 20 ∆απάνες αποκοµιδής κατά την Παραγωγική Φάση του Ορυχείου 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013 
Η διερµηνεία αυτή αφορά στο πότε και πώς (µε ποιό τρόπο) να λογίζεται χωριστά (i) το 
χρησιµοποιήσιµο µετάλλευµα που δύναται να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή αποθέµατος και 
(ii) τη βελτιωµένη πρόσβαση σε περαιτέρω ποσότητες υλικών που θα εξορυχτούν σε µελλοντικές 
περιόδους που προκύπτουν από τη δραστηριότητα αποκοµιδής, καθώς και πώς να επιµετρούνται 
αρχικά και µεταγενέστερα τα οφέλη αυτά. Η διερµηνεία 20 αντιµετωπίζει µόνο τις δαπάνες για 
την αποµάκρυνση (αποκοµιδή) των άχρηστων υλικών τα οποία προκύπτουν σε επιφανειακή 
µεταλλευτική δραστηριότητα κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου («παραγωγικές δαπάνες 
αποκοµιδής»). Νωρίτερη εφαρµογή είναι επιτρεπτή. Η ∆ιερµηνεία 20 δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη 
από την ΕΕ. H ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία. 
 

• Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε ένα κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2009 -2011, ο οποίος περιέχει 
τροποποιήσεις των προτύπων και των σχετικών βάσεων συµπεράσµατος. Το πρόγραµµα των 
ετήσιων αναβαθµίσεων παρέχει ένα µηχανισµό εφαρµογής απαραίτητων, αλλά όχι επειγουσών 
τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Η ηµεροµηνία εφαρµογής των τροποποιήσεων είναι για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται νωρίτερη 
εφαρµογή σε όλες τις περιπτώσεις, δεδοµένου ότι γνωστοποιείται το γεγονός αυτό. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει τις αναβαθµίσεις αυτές. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη 
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτών των αναβαθµίσεων στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 
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� ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων: ∆ιευκρινίζει τη διαφορά µεταξύ 
εθελοντικών πρόσθετων συγκριτικών πληροφοριών και των συγκριτικών πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ’ ελάχιστο. Γενικά, η απαιτούµενη συγκριτική περίοδος που απαιτείται κατ’ 
ελάχιστο είναι η προηγούµενη περίοδος. Μια εταιρεία πρέπει να περιλαµβάνει συγκριτικές 
πληροφορίες στις σχετικές σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων όταν παρέχει εθελοντικά 
συγκριτικές πληροφορίες πέραν των συγκριτικών περιόδων που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο. Οι 
πρόσθετες συγκριτικές περίοδοι δεν χρειάζεται να περιλαµβάνουν µια ολοκληρωµένη έκθεση 
οικονοµικών καταστάσεων. Επιπροσθέτως, η αρχική κατάσταση οικονοµικής θέσης (γνωστή ως 
τρίτος ισολογισµός) πρέπει να παρουσιάζεται στις ακόλουθες συνθήκες: όταν η εταιρεία 
αλλάζει τις λογιστικές πολιτικές της, όταν πραγµατοποιεί αναδροµικές επαναδιατυπώσεις ή 
πραγµατοποιεί αναταξινοµήσεις και η αλλαγή έχει σηµαντική επίπτωση στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης. Η αρχική κατάσταση θα είναι στην αρχή της προηγούµενης περιόδου. 
Ωστόσο, σε αντίθεση µε τη συγκριτική πληροφόρηση που παρέχεται εθελοντικά, οι σχετικές 
σηµειώσεις δεν απαιτείται να συνοδεύουν τον τρίτο ισολογισµό.  
 
� ∆ΛΠ 16 Ενσώµατα πάγια: ∆ιευκρινίζει ότι τα βασικά ανταλλακτικά και ο εξοπλισµός 
συντήρησης που πληροί τον ορισµό των ενσώµατων παγίων και εξοπλισµού δεν είναι απόθεµα. 

 
� ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα.  Παρουσίαση: ∆ιευκρινίζει ότι οι φόροι 
εισοδήµατος που προκύπτουν από διανοµές κατόχων συµµετοχικών τίτλων λογίζονται 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος.  Η τροποποίηση εξαλείφει τις υφιστάµενες 
απαιτήσεις του ∆ΛΠ 32 και απαιτεί από τις εταιρείες να εφαρµόζουν τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 12 
σε κάθε φόρο εισοδήµατος που προκύπτει από τις διανοµές των κατόχων συµµετοχικών 
τίτλων. 

 
� ∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά: ∆ιευκρινίζει τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 
34 που σχετίζονται µε τη πληροφόρηση ανά τοµέα για τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις για κάθε τοµέα πληροφόρησης, έτσι ώστε να ενισχύσει τη συνάφεια µε τις 
απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί τοµείς. Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
για ένα συγκεκριµένο τοµέα αναφοράς πρέπει να γνωστοποιούνται µόνο όταν τα ποσά αυτά 
παρέχονται τακτικά στον ΕΛΕΑ και έχει πραγµατοποιηθεί µια σηµαντική µεταβολή στο συνολικό 
ποσό που γνωστοποιήθηκε στις προηγούµενες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τον τοµέα 
αυτό. 

 
• Οδηγία µετάβασης  (Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12) 

 
Η οδηγία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2013. Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις, του ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες και του ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών 
σε άλλες επιχειρήσεις. Οι τροποποιήσεις αλλάζουν την οδηγία µετάβασης έτσι ώστε να παρέχουν 
µεγαλύτερη ελάφρυνση από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή. Η ηµεροµηνία της «πρώτης 
εφαρµογής» του ∆ΠΧΑ 10 ορίζεται ως «η έναρξη της ετήσιας περιόδου στην οποία εφαρµόζεται 
το ∆ΠΧΑ 10 για πρώτη φορά». Η εκτίµηση για την ύπαρξη ελέγχου πραγµατοποιείται κατά την 
«ηµεροµηνία της πρώτης εφαρµογής», αντί της έναρξης της συγκριτικής περιόδου. Εφόσον η 
εκτίµηση ελέγχου είναι διαφορετική µεταξύ ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 27/∆ιερµηνία 12, πρέπει να 
καθοριστούν οι αναδροµικές προσαρµογές. Ωστόσο, εάν η εκτίµηση ελέγχου είναι όµοια, δεν 
απαιτείται αναδροµική εφαρµογή. Εάν παρουσιάζονται περισσότερες από µία συγκριτικές 
περίοδοι, παρέχεται πρόσθετη ελάφρυνση που απαιτεί την επαναδιατύπωση µόνο µιας περιόδου. 
Για τους ίδιους λόγους το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες  και το ∆ΠΧΑ 
12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις για να παρέχει ελάφρυνση κατά τη 
µετάβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την οδηγία αυτή. Ο Όµιλος και η 
Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της οδηγίας στις οικονοµικές 
τους καταστάσεις. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
(ε) Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

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

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

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

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

31/12/2012 
 

1/1-
31/12/2011 

 
1/1-

31/12/2012 
 

1/1-
31/12/2011 

        

Εµπορεύµατα 28.602  32.037  28.472  32.037 

Ανταλλακτικά 195  247  195  247 

Υπηρεσίες 4.204  142  160  142 

Σύνολο 33.001  32.426  28.827  32.426 

 
 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 
Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τοµέα δραστηριότητας για χρήση του 2012 αναλύεται ως εξής: 

 

2012  

Εµπορία 
Ηλεκτρονικών 

Συσκευών  
Τηλεπικοινωνιακές 

Υπηρεσίες  

Εγγραφές 
και 

Απαλοιφές  Σύνολο 
         
Κύκλος εργασιών   28.898  4.103  -  33.001 
Ενδοτοµεακές πωλήσεις  -  -  -  - 
Σύνολο  28.898  4.103  -  33.001 
         
Αποσβέσεις  147  178  -  325 
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 

  
 

(2.516)  (1.364)  623  (3.257) 

Zηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων  

  
 

(2.663)  (1.542)  623  (3.582) 
Zηµίες προ φόρων  (2.991)  (1.540)  623  (3.908) 
Μείον:φόρος εισοδήµατος  192  (5)  -  187 
Ζηµίες µετά από φόρους  (2.799)  (1.545)  623  (3.721) 
Σύνολο ενεργητικού της 31ης 
∆εκεµβρίου 2012 

  
26.212  15.683  984  42.879 

Αγορές ενσώµατων και ασώµατων 
πάγιων στοιχείων 

  
9  48  -  57 

Υποχρεώσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2012  11.786  13.884  -  25.670 
         

 
Οι πωλήσεις ανά γεωγραφικό τοµέα για τη χρήση 2012 αναλύονται ως εξής: 
 

Πωλήσεις εσωτερικού 29.230 

Πωλήσεις σε χώρες Ε.Ε 82 

Πωλήσεις σε τρίτες χώρες 3.689 

Σύνολο 33.001 
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6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

31/12/2012 
 

1/1-
31/12/2011 

 
1/1-

31/12/2012 
 

1/1-
31/12/2011 

        

Εµπορεύµατα 23.796  26.527  23.789   26.527 

Ανταλλακτικά 106  135  106   135 

Υπηρεσίες 5.129  -   -   - 

Σύνολο 29.031  26.662  23.895  26.662 

 

7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 
Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

31/12/2012 
 

1/1-
31/12/2011 

 
1/1-

31/12/2012 
 

1/1-
31/12/2011 

        
Συµµετοχή του προµηθευτή PANASONIC στα έξοδα 
προώθησης των εµπορευµάτων της εταιρείας 546  874   46   874  

Έσοδα από πώληση ακινήτου(sale and lease back) 210  210  210   210 

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 
προηγούµενων ετών 200  789   200  789  

Λοιπά  319  45   121    45  

Σύνολο  1.275  1.918   1.077   1.918  

 

8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 

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

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

31/12/2012 
 

1/1-
31/12/2011 

 
1/1-

31/12/2012 
 

1/1-
31/12/2011 

        

Αµοιβές έµµισθου προσωπικού  3.330  4.295    3.050    4.295  

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 536  329   496     329 

Παροχές τρίτων 673    708    658     708  

Φόροι – τέλη 140   44    140    44  

∆ιάφορα έξοδα 2.069   2.140   2.019   2.140  

Αποσβέσεις 268   171   147     171 

Προβλέψεις εκµετάλλευσης 123    78  123      78 

Σύνολο  7.139     7.765   6.633    7.765  
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Τα παραπάνω έξοδα κατανέµονται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

31/12/2012 
 

1/1-
31/12/2011 

 
1/1-

31/12/2012 
 

1/1-
31/12/2011 

        

Έξοδα διάθεσης 4.659    3.095   4.531      3.095  

Έξοδα διοίκησης 2.480    4.670   2.102      4.670  

Σύνολο  7.139    7.765   6.633      7.765  

 
 

9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

31/12/2012 
 

1/1-
31/12/2011 

 
1/1-

31/12/2012 
 

1/1-
31/12/2011 

        

Πιστωτικοί τόκοι 211  41  211  41 

Συναλλαγµατικές διαφορές 305  -  -  - 

 516  41  211  41 

 

10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1-

31/12/2012 
 

1/1-
31/12/2011 

 
1/1-

31/12/2012 
 

1/1-
31/12/2011 

        

Τόκοι & έξοδα δανείων 333  152          164   152 

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 269  388          245   388 

Τόκοι χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου 95  130          95   130 

Συναλλαγµατικές διαφορές 96  -  -  - 

Λοιπά έξοδα τραπεζών 49  36            36  36 

 842  706        540   706 
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11. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 
Με τον Ν. 3943/2011, ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος διαµορφώνεται σε 20%, από το 2011 και 
εφεξής. 
 
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος, που απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται 
ως εξής: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 31 ∆εκεµβρίου  31 ∆εκεµβρίου 

 2012  2011  2012  2011 
        

Τρέχων φόρος εισοδήµατος -  -  -  - 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (187)  270  (192)  270 

∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου και λοιποί φόροι -  321  -  321 

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

 

 

 

 

 

 

  

(187) 591 (192) 591 

 
Η συµφωνία του φόρου εισοδήµατος που εµφανίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος και του 
ποσού των φόρων εισοδήµατος που καθορίζεται από την εφαρµογή του ελληνικού φορολογικού 
συντελεστή στις ζηµιές προ φόρων συνοψίζεται στα εξής: 
 

 1 Ιανουαρίου-31 ∆εκεµβρίου 

 2012 2011 

Ο Όµιλος   

Ζηµίες προ φόρων εισοδήµατος (3.908) (1.492) 

Φόροι εισοδήµατος  (782) (298) 
Φορολογική επίδραση µη φορολογηθέντων εσόδων και 
εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 290 260 
Επίδραση  αντιλογισµού / δηµιουργίας προσωρινών 
διαφορών (686) - 
Φορολογική επίδραση της αποµείωσης χρηµατοοικονοµικού 
στοιχείου που δεν εκπίπτει για φορολογικούς σκοπούς 138 - 

Αποµείωση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων 300 - 
Φορολογική ζηµία για την οποία δεν αναγνωρίστηκε 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 553 373 

Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων - 310 
Φορολογική επίδραση από την αλλαγή των φορολογικών 
συντελεστών - (53) 
Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζονται στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήµατος (187) 591 

   

Η Εταιρεία   

Ζηµίες προ φόρων εισοδήµατος (3.177) (1.492) 

Φόροι εισοδήµατος  (635) (298) 
Φορολογική επίδραση µη φορολογηθέντων εσόδων και 
εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 130 260 
Επίδραση  αντιλογισµού / δηµιουργίας προσωρινών 
διαφορών (502) - 
Φορολογικές ζηµίες για τις οποίες δεν υπολογίστηκε 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 553 373 

Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων - 310 
Φορολογική επίδραση της αποµείωσης συµµετοχής που δεν 
εκπίπτει για φορολογικούς σκοπούς 262 - 
Φορολογική επίδραση από την αλλαγή των φορολογικών 
συντελεστών - (53) 
Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζονται στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήµατος (192) 591 
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Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις 
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι 
ζηµίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές 
αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία 
θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµίες στο βαθµό που 
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό των 
κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που αφορούν. 

 
 

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

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

 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ 

  
KB Impuls A.E. 01/01-31/12/2010 
∆ορυφορικές Εφαρµογές Α.Ε. 01/01/2010-31/12/2011 

 
 
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 2011 
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. 
 
Η κίνηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης (υποχρέωσης) έχει ως εξής: 
 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2012  2011 
Ο Όµιλος    

Υπόλοιπο έναρξης (189)  79 
Από εξαγορά επιχείρησης (490)  - 
Φόρος αποτελεσµάτων χρήσεως [πίστωση/(χρέωση)] 187  (272) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως (492)  (189) 
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Για σκοπούς εµφάνισης στον Ισολογισµό η αναβαλλόµενη φορολογία αναλύεται ως εξής: 
 

 31 ∆εκεµβρίου 
 2012  2011 
Aναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 3  - 

Aναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση (496)  (189) 

 (493)  (189) 

    
Η Εταιρεία    
Υπόλοιπο έναρξης (189)  83 
Φόρος αποτελεσµάτων χρήσεως [(πίστωση)/χρέωση] 192  (272) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 3  (189) 

 

H κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 
και 2011 έχει ως ακολούθως: 
 

Ο Όµιλος  
1 Ιανουαρίου 

2012  
Εξαγορά 

επιχείρησης  

Χρέωση/ (Πίστωση) 
στην κατάσταση 

συνολικού 
εισοδήµατος  

31 
∆εκεµβρίου 

2012 
         

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις: 

 

       

Πρόβλεψη χορηγούµενων 
εγγυήσεων πωλήσεων 

 

16  -  (2)  14 

Πρόβλεψη εισφοράς για 
πνευµατικά δικαιώµατα 

 

41  -  (1)  40 

Αποζηµιώσεις προσωπικού  15  13  3  31 

Υποχρέωση χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης 

 

736  -  (73)  663 

Αναγνώριση φορολογικής ζηµίας 
προς συµψηφισµό 

 

-  179  221  400 

Προβλέψεις επισφαλών 
απαιτήσεων 

 

99  87  (39)  147 

Σύνολο  906  279  109  1.294 
         
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις: 

 
       

Προσαρµογή αξίας οικοπέδου 
 

(480)  -  119  (361) 
Προσαρµογή αναπόσβεστης αξίας 
ακινήτου 

 
(570)  -  168  (402) 

Αναγνώριση εσόδου 
 

-  -  (159)  (159) 
Προσαρµογή αναπόσβεστης αξίας 
λοιπών ενσώµατων περιουσιακών 

 
(45)  (769)  (50)  (864) 

Σύνολο  (1.095)  (769)  78  (1.786) 
         

Καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση 

 

(189)  (490)  187  (492) 
 



 

Σελίδα 57 από 80 
 

INTERTECH SA 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 
(ποσά σε χιλ. ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Ο Όµιλος  
1 Ιανουαρίου 

2011  

Χρέωση/ (Πίστωση) 
στην κατάσταση 

συνολικού 
εισοδήµατος  

31 
∆εκεµβρίου 

2011 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις: 

 

     

Πρόβλεψη χορηγούµενων 
εγγυήσεων πωλήσεων 

 

37  (21)  16 

Πρόβλεψη εισφοράς για 
πνευµατικά δικαιώµατα 

 

86  (45)  41 

Αποζηµιώσεις προσωπικού  77  (62)  15 

Υποχρέωση χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης 

 

835  (99)  736 

Προβλέψεις επισφαλών 
απαιτήσεων 

 

158  (59)  99 

Σύνολο  1.192  (286)  906 
       
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις: 

 
     

Προσαρµογή αξίας οικοπέδου 
 

(480)  -  (480) 
Προσαρµογή αναπόσβεστης αξίας 
ακινήτου 

 
(586)  16  (570) 

Προσαρµογή αναπόσβεστης αξίας 
λοιπών ενσώµατων περιουσιακών 
στοιχείων 

 

(43)  (2)  (45) 

Σύνολο  (1.109)  14  (1.095) 
       

Καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση 

 

83  (272)  (189) 

 
 

Η Εταιρεία  
1 Ιανουαρίου 

2012  

Χρέωση/ (Πίστωση) 
στην κατάσταση 

συνολικού 
εισοδήµατος  

31 
∆εκεµβρίου 

2012 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις: 

 

     

Πρόβλεψη χορηγούµενων 
εγγυήσεων πωλήσεων 

 

16  (2)  14 

Πρόβλεψη εισφοράς για 
πνευµατικά δικαιώµατα 

 

41  (1)  40 

Αποζηµιώσεις προσωπικού  15  (3)  12 

Υποχρέωση χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης 

 

736  (73)  663 

Προβλέψεις επισφαλών 
απαιτήσεων 

 

99  (39)  60 

Σύνολο  906  (118)  789 
       
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις: 

 
     

Προσαρµογή αξίας οικοπέδου 
 

(480)  119  (361) 
Προσαρµογή αναπόσβεστης αξίας 
ακινήτου 

 
(570)  168  (402) 

Προσαρµογή αναπόσβεστης αξίας 
λοιπών ενσώµατων περιουσιακών 
στοιχείων 

 

(45)  23  (23) 

Σύνολο  (1.095)  310  (786) 
       

Καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση 

 

(189)  192  3 
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Η Εταιρεία  
1 Ιανουαρίου 

2011  

Χρέωση/ (Πίστωση) 
στην κατάσταση 

συνολικού 
εισοδήµατος  

31 
∆εκεµβρίου 

2011 
       

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις: 

 

     

Πρόβλεψη χορηγούµενων 
εγγυήσεων πωλήσεων 

 

37  (21)  16 

Πρόβλεψη εισφοράς για 
πνευµατικά δικαιώµατα 

 

86  (45)  41 

Αποζηµιώσεις προσωπικού  77  (62)  15 

Υποχρέωση χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης 

 

835  (99)  736 

Προβλέψεις επισφαλών 
απαιτήσεων 

 

158  (59)  99 

Σύνολο  1.192  (286)  906 
       
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις: 

 
     

Προσαρµογή αξίας οικοπέδου 
 

(480)  -  (480) 
Προσαρµογή αναπόσβεστης αξίας 
ακινήτου 

 
(586)  16  (570) 

Προσαρµογή αναπόσβεστης αξίας 
λοιπών ενσώµατων περιουσιακών 
στοιχείων 

 

(43)  (2)  (45) 

Σύνολο  (1.109)  14  (1.095) 
       

Καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση 

 

83  (272)  (189) 

 
 
 

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 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 

        

Ζηµίες µετά φόρων (Α) (3.721)  (2.085)  (2.985)  (2.085) 

Αριθµός µετοχών (Β) 11.233.200  11.233.200  11.233.200  11.233.200 

Ζηµίες µετά φόρων ανά µετοχή (Α/Β) (0,3313)  (0,0186)  (0,2658)  (0,0186) 
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13. Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

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

 

 
 
 
 

Ο Όµιλος 

 

Γήπεδα-
Οικόπεδα 

 Κτίρια – 
Εγκαταστάσεις 

σε ακίνητα 
τρίτων 

 Έπιπλα-
Μεταφορικά 

Μέσα και λοιπός 
εξοπλισµός 

 

Τηλεπικοινωνιακός 
εξοπλισµός 

 

Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ            

Υπόλοιπα 01.01.2011  2.402  3.132  987  -  6.521 

Αγορές  χρήσης  -  -  42  -  42 

Πωλήσεις-Μειώσεις   -  (5)  (260)  -  (265) 

Υπόλοιπα 
31.12.2011 

 
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)  -  (37) 
Υπόλοιπα 
31.12.2012 

 
1.806  2.314  4.536  1.942  10.598 

           
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ           

Υπόλοιπα 01.01.2011  -  203  765  -  968 

Προσθήκες   -  81  66  -  147 

Πωλήσεις-Μειώσεις   -  (5)  (252)  -  (257) 
Υπόλοιπα 
31.12.2011 

 
-  279  579  -  858 

           

Προσθήκες χρήσης  -  86  168  60  314 

Αποµειώσεις  -  (359)  -  -  (359) 

Εξαγορά επιχείρησης  -  26  396  248  670 

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

 
-  32  1.114  308  1.453 

 
 

         

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ           
Αναπόσβεστη Αξία 
01.01.2011 

 
2.402  2.929  222  -  5.553 

Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2011 

 
2.402  2.848  190  -  5.440 

Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2012 

 
1.806  2.282  3.422  1.634  9.144 
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∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ενσώµατων παγίων στοιχείων.  
 
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 υπήρχαν ενδείξεις αποµείωσης των ενσώµατων περιουσιακών 
στοιχείων και η Εταιρεία προέβη στην επανεκτίµησή τους µε βάση µελέτη ανεξάρτητου εκτιµητή. 
Από την επανεκτίµηση προέκυψε αποµείωση του οικοπέδου και της αναπόσβεστης αξίας του κτιρίου 
κατά τα ποσά των € 596 και  759 αντίστοιχα. 
 
Για τα πάγια που έχουν αγοραστεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση η κυριότητα έχει παρακρατηθεί από 
τους εκµισθωτές. Η αναπόσβεστη αξία των αγορασθέντων µε χρηµατοδοτική µίσθωση ενσώµατων 
παγίων κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και 31 ∆εκεµβρίου 2011 για τον Όµιλο και την Εταιρεία 
ανέρχεται σε € 3.814 χιλ.και € 5.250 χιλ., αντίστοιχα. Οι αναπόσβεστες αξίες των αγορασθέντων µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση ενσώµατων παγίων, ανά κατηγορία ενσώµατων παγίων, αναλύονται ως 
εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 
        
Γήπεδα 1.805  2.402  1.805  2.402 
Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων 2.009  2.848  2.009  2.848 

  3.814  5.250  3.814  5.250 

Η Εταιρεία 

 

Γήπεδα-
Οικόπεδα 

 Κτίρια – 
Εγκαταστάσεις 

σε ακίνητα 
τρίτων 

 Έπιπλα-
Μεταφορικά 

Μέσα και λοιπός 
εξοπλισµός 

 

Σύνολο 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ          

Υπόλοιπα 01.01.2011  2.402  3.132  987  6.521 

Αγορές   -  -  42  42 

Πωλήσεις-Μειώσεις   -  (5)  (260)  (265) 

Υπόλοιπα 31.12.2011  2.402  3.127  769  6.298 

         
Αγορές περιόδου 1.1.2012-
31.12.2012 

 
-  -  9  9 

Αποµειώσεις  (596)  (1.118)  -  (1.714) 

Πωλήσεις-Μειώσεις   -  -  (37)  (37) 

Υπόλοιπα 31.12.2012  1.806  2.009  741  4.556 

         

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ         

Υπόλοιπα 01.01.2011  -  203  765  968 

Προσθήκες   -  81  66  147 

Μειώσεις   -  (5)  (252)  (257) 

Υπόλοιπα 31.12.2011  -  279  579  858 

         
Προσθήκες περιόδου 1.1.2012-
31.12.2012 

 
-  80  56  136 

Αποµειώσεις  -  (359)  -  (359) 

Μειώσεις   -  -  (29)  (29) 

Υπόλοιπα 31.12.2012  -  -  606  606 

         

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ         
Αναπόσβεστη Αξία 
01.01.2011 

 
2.402  2.929  222  5.553 

Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2011 

 
2.402  2.848  190  5.440 

Αναπόσβεστη Αξία 
31.12.2012 

 
1.806  2.009  135  3.950 
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14. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΥΠΕΡΑΞΙΑ 

 
α) Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 

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

 

Θυγατρική 
 

Έδρα 
 Μέθοδος 

Ενοποίησης 
 Σχέση 

Συµµετοχής  Συµµετοχή  Υπόλοιπο Εταιρείας 

 
 

 
    

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 
               

ΚΒ Impuls 
A.E. 

 Ελληνικό, 
Αττικής, 
Ελλάδα 

 

Ολική 

 

Άµεση 
 

100,00%  -  2.722  - 

            2.722  - 

 

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

 
Σύµφωνα µε το προσύµφωνο αυτό προβλέπονταν οι εξής αιρέσεις, όπως αυτολεξεί 
αναφέρονται στο ακριβές κείµενο: 
 
«3.1 Η πώληση και η µεταβίβαση των Μετοχών από την Πωλήτρια στην Αγοράστρια τελεί υπό 
τις ακόλουθες αιρέσεις και προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν σωρευτικά: 
 
(α) Την διενέργεια του νοµικού, φορολογικού και οικονοµικού ελέγχου της Εταιρείας από την 
Αγοράστρια σύµφωνα µε το άρθρο 3.7. του παρόντος και την απόλυτη ικανοποίηση της 
Αγοράστριας, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, από τα πορίσµατα των ελέγχων αυτών. 
 
(β) Την παροχή ειδικής άδειας για την διενέργεια της σκοπούµενης συναλλαγής, από την 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της Αγοράστριας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23α 
του Ν 2190/1920. 
 
3.2 Τα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πλήρωση  των ανωτέρω αιρέσεων του 
άρθρου 3.1. του παρόντος το συντοµότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση µέχρι τις 
30.7.2011.» 
 
Με βάση το προαναφερόµενο  προσύµφωνο, το αρχικά συµφωνηθέν τίµηµα των € 4.000 χιλ. 
προκαταβλήθηκε, εν όλω, προς την COSMOLINE, την 14-1-2011 και υπολογίσθηκε µε βάση 
την από 11-1-2011 έκθεση της ελεγκτικής εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ – ΟΡΚΩΤΟΙ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ», σύµφωνα µε την οποία η αξία της εξαγοραζόµενης εταιρίας, µε 
ηµεροµηνία αναφοράς 31-12-2010, προσδιορίσθηκε σε € 5.447 χιλ., µε ελάχιστη τιµή εύρους 
εκτιµώµενης αξίας € 4.903 χιλ. (-10%) και µέγιστη τιµή εύρους εκτιµώµενης αξίας € 5.992 
χιλ. (+10%), 
 
Η εξαγορά της KBI Ελλάς Α.Ε., µε βάση τους όρους και συµφωνίες του από 13-1-2011 
προσυµφώνου, εγκρίθηκε µε οµόφωνη απόφαση του ∆Σ της Εταιρείας, που 
πραγµατοποιήθηκε την 30 Μαρτίου 2011 και καταγράφηκε στο πρακτικό Νο. 330 αυτού.  
 
Οι προαναφερόµενες αιρέσεις και προϋποθέσεις πληρώθηκαν προσηκόντως. ∆ιενεργήθηκαν 
νοµικός, οικονοµικός/φορολογικός έλεγχος εκ των οποίων δεν προέκυψαν αρνητικά ευρήµατα 
και στοιχεία εις βάρος της εξαγοραζοµένης εταιρείας. Κατά την Τ.Γ.Σ. των µετόχων της 
Εταιρείας (ΙΝΤΕΡΤΕΚ), την 30-6-2011, οι µέτοχοι που συγκρότησαν απαρτία ποσοστού 
55,90% οµοφώνως προέβησαν στη χορήγηση ειδικής άδειας και ενέκριναν την εξαγορά του 
100,00% του µ.κ. της εταιρείας «KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» µε πωλήτρια την εταιρεία «COSMOLINE 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έναντι συνολικού τιµήµατος € 
4.000 χιλ., σε εκτέλεση του από 13-1-2011 προσυµφώνου αγοράς. 



 

Σελίδα 62 από 80 
 

INTERTECH SA 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 
(ποσά σε χιλ. ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
Η χορήγηση ειδικής άδειας και έγκριση της εξαγοράς από την Γενική Συνέλευση των µετόχων 
απαιτείτο, σύµφωνα µε το άρθ. 23α του Ν. 2190/1920, καθώς η πωλήτρια «COSMOLINE 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ελέγχεται από τον κατά ποσοστό 
44,4% µέτοχο της Εταιρείας, κ. ∆ηµ. Κοντοµηνά. 
 
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. (εξοφλήθηκε) και € 355 χιλ. την 31.03.2013. 
 

- Τον Ιούνιο πραγµατοποιήθηκε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. 
κατά το ποσό των € 200 το οποίο καλύφθηκε και καταβλήθηκε πλήρως από την ΙΝΤΕΡΤΕΚ. Ως 
αποτέλεσµα, το ποσοστό συµµετοχής της ΙΝΤΕΡΤΕΚ στην ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. ανήλθε από 40,00% 
σε 58,46% και συνεπώς η εταιρεία κατέστη θυγατρική από συγγενής που θεωρούνταν κατά 
την 31.12.2011. Για το λόγο αυτό ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
µε ηµεροµηνία ενσωµάτωσης την 30η Ιουνίου 2012 καθώς και της 30ης Σεπτεµβρίου 2012. 
Την 31η ∆εκεµβρίου 2012 η εταιρία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. προέβη στην πώληση της εταιρίας 
ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε., βάσει ιδιωτικού συµφωνητικού µεταβίβασης 12.666 µετοχών (µη εισηγµένων 
στο ΧΑΑ) συνολικής αξίας διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων ενιακοσίων ογδόντα ευρώ (€ 
299.980). Ως εκ τούτου, η εταιρία ΣΙΓΜΑΝΕΤ ΑΕ δεν ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2012.  

 
Η θυγατρική εταιρεία KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ συµµετέχει στην εταιρεία «∆ορυφορικές Εφαρµογές Α.Ε.»: 

 

 Έδρα  
Μέθοδος 

Ενοποίησης  
Σχέση 

Συµµετοχής  
Συµµετοχή 
31.12.2012 

 Συµµετοχή 
31.12.2011 

          
∆ορυφορικές 

Εφαρµογές Α.Ε. (Υπό 
εκκαθάριση) 

Παιανία, 
Αττική, 
Ελλάδα 

 

(1) 

 

Άµεση 
 

95,00% 

 

95,00% 
 

 
Η θυγατρική εταιρεία ∆ορυφορικές Εφαρµογές Α.Ε. που τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης, 
λόγω µη σηµαντικών µεγεθών δεν περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. Επιπρόσθετα, η µητρική εταιρεία KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ έχει αποµειώσει πλήρως το ποσό της 
συµµετοχής της.  
 
Αποµείωση συµµετοχών (ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις): 
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 η Εταιρεία προχώρησε σε έλεγχο αποµείωσης των συµµετοχών 
στην θυγατρική της εταιρεία KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ λόγω των ενδείξεων αποµείωσης.. Η λογιστική αξία των 
συµµετοχών ήταν µεγαλύτερη από την ανακτήσιµη αξία και εποµένως η Εταιρεία προχώρησε 
σε αποµείωση της συµµετοχής την 31 ∆εκεµβρίου 2012 κατά € 623 χιλ.   
 

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



 

Σελίδα 63 από 80 
 

INTERTECH SA 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 
(ποσά σε χιλ. ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
 

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 
 31.12.2012  31.12.2011 
    
ΚΒ Ιmpuls Ηellas A.E.  3.706  - 
  3.706  - 

 
 
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.  
 
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)  (8.964)  
Σύνολο υποχρεώσεων  (12.113)  (13.224) 
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων  (2.535)  (361) 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας    - 

Συνολική καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων    (361) 
Υπεραξία κατά την εξαγορά    3.706 

Συνολικό κόστος εξαγοράς    3.345 
 

Από την ηµεροµηνία της απόκτησης της,  η εταιρεία που εξαγοράσθηκε έχει συνεισφέρει 
αρνητικά € 1.545 στα µετά από φόρους αποτελέσµατα της περιόδου. 
 
Αν η ανωτέρω εξαγορά λάµβανε χώρα την 1η Ιανουαρίου 2012, ο συνολικός κύκλος 
εργασιών και οι συνολικές ζηµιές προ φόρων του Οµίλου για την χρήση που έληξε την 31η 
∆εκεµβρίου 2012 θα ήταν € 37.554 και € 5.967 αντίστοιχα. 
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Η ταµειακή εκροή κατά την εξαγορά ήταν η εξής: 
 

 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα που αποκτήθηκαν 
 

15 

Καθαρές ταµειακές εκροές κατά την εξαγορά 
 

(3.345) 

Σύνολο ταµειακής εκροής κατά την εξαγορά  (3.330) 

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

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

 
Περιθώριο κέρδους προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Τα περιθώρια 
κέρδους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων βασίζονται σε εκτιµήσεις κατά τη διάρκεια της 
προβλεπόµενης περιόδου για τα επόµενα τρία έτη για την Μ∆ΤΡ του κλάδου 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ώστε να ενσωµατώνουν µελλοντικές αλλαγές στην 
κερδοφορία του Οµίλου, όπως αναµένεται από τη ∆ιοίκηση.  
 
Επιτόκιο προεξόφλησης – Τα επιτόκια προεξόφλησης αντικατοπτρίζουν την εκτίµηση της 
παρούσας κατάστασης των κινδύνων που αφορούν την κάθε µία Μονάδα ∆ηµιουργίας 
Ταµειακών Ροών. Το επιτόκιο προεξόφλησης υπολογίστηκε βάσει του µέσου ποσοστού του 
σταθµισµένου µέσου κόστους κεφαλαίου του κλάδου. Το ποσοστό αυτό προσαρµόστηκε 
περαιτέρω προκειµένου να αντικατοπτρίζει τις παραδοχές της αγοράς για κάθε κίνδυνο των 
µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών για τους οποίους δεν έχουν προσαρµοστεί οι 
εκτιµήσεις των µελλοντικών ταµειακών ροών. Το εν λόγω επιτόκιο προεξόφλησης 
περιλαµβάνει επιπλέον ποσοστό ανάληψης κινδύνου (company specific risk premium) όπως 
προέκυψε από την ανάλυση ευαισθησίας που διενεργήθηκε σε βασικές λειτουργικές 
παραµέτρους των προβλεπόµενων ταµειακών ροών. 
 
Μερίδιο αγοράς κατά την προβλεπόµενη περίοδο – Αυτές οι παραδοχές είναι σηµαντικές 
διότι εκτός του ότι χρησιµοποιούνται δεδοµένα του κλάδου αναφορικά µε τον ρυθµό 
ανάπτυξης, η διοίκηση εκτιµά το µερίδιο αγοράς της, σε σχέση µε τους ανταγωνιστές, εντός 
της προβλεπόµενης περιόδου. Η διοίκηση αναµένει πίεση στην αγορά που λειτουργεί ο τοµέας 
και πιο συγκεκριµένα στη Μ∆ΤΡ των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ενώ αναµένει τη 
διατήρηση της θέσης της σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της.  
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Ρυθµός ανάπτυξης στο διηνεκές – Ο ρυθµός ανάπτυξης βασίζεται σε µακροπρόθεσµες 
προοπτικές του Οµίλου για τον συγκεκριµένο τοµέα πληροφόρησης.  

Ανάλυση ευαισθησίας των παραδοχών σε µεταβολές 

Συγκεκριµένα, για τον τοµέα, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας στην θετική ή 
αρνητική µεταβολή του προεξοφλητικού επιτοκίου κατά 0,25%, στην θετική ή αρνητική 
µεταβολή του ρυθµού ανάπτυξης στο διηνεκές κατά 0,50%. Η λογιστική αξία εµφανίζεται 
αρκετά χαµηλότερη από την υπολογιζόµενη αξία χρήσης και εποµένως δεν θεωρείται πιθανό 
να τεθεί θέµα αποµείωσης της αξίας του στην περίπτωση µιας αρνητικής µεταβολής στις 
παραπάνω παραδοχές.  

 

15. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 
        
Προκαταβολή για αγορά µετοχών 
εταιρείας ΚΒΙ HELLAS 

 
- 

 
4.000 

 
- 

 
4.000 

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης έργων 
 

270 
 

- 
 

- 
 

- 
Λοιπές απαιτήσεις 73  40  51  40 
  343  4.040  51  4.040 

 
Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης έργων/συµβάσεων, συµµετοχής σε 
διαγωνισµούς και µισθώσεων ακινήτων και µεταφορικών µέσων.  
 
Σχετικά µε το κονδύλι «Προκαταβολή για αγορά µετοχών εταιρείας ΚΒΙ Hellas» κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2011, βλέπε σηµείωση 4 και 19. 

 

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

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 
        
Μετοχές- Μη εισηγµένες 4.290  4.290  4.290  4.290 
Mείον :Πρόβλεψη για υποτίµηση  (4.096)  (3.408)  (4.096)  (3.408) 
  194  882  194  882 

 
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 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 

        

Εµπορεύµατα  7.822  5.027  6.114  5.027 

Ανταλλακτικά 310  316  310  316 

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

Σύνολο  7.256  5.343  5.548  5.343 
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Η κίνηση της πρόβλεψης για απαξιωµένα αποθέµατα αναλύεται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 

        

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου -  -  -  - 
Επιβάρυνση αποτελεσµάτων 
περιόδου  876  -  876  - 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 876  -  876  - 

 
Η πρόβλεψη κόστους αποθεµάτων συνολικού ύψους € 876, που διενεργήθηκε την τρέχουσα 
περίοδο, αφορά απαξίωση αποθεµάτων κατά το ποσό των € 422 και καταστροφή εµπορευµάτων 
κατά το ποσό των € 454. Το σύνολο της ως άνω πρόβλεψης έχει συµπεριληφθεί στο κονδύλι «Λοιπά 
Έξοδα» στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

 

18. EΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

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

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 
        
Πελάτες 10.411  8.689  8.048  8.689 
Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες 451  376       420   376 
Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 4.343  1.487      4.262  1.487 
Επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες για 
εγγύηση 

 
1.730  3.616          1.730  3.616 

 
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 

 
(1.459)  (1.278)    (1.159)  (1.278) 

  15.476  12.890  13.301  12.890 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 

        

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 1.278  1.293  1.278  1.293 
Επιβάρυνση αποτελεσµάτων 
περιόδου  -  -  -  - 

Χρησιµοποίηση πρόβλεψης  (119)  (15)  (119)  (15) 

Από εξαγορά εταιρείας 300  -  -  - 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 1.459  1.278  1.159  1.278 
 
Η χρονική απεικόνιση των πελατών έχει ως εξής: 

 

  
Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

31 ∆εκεµβρίου   31 ∆εκεµβρίου 

 2012  2011  2012  2011 

        

0-60 ηµέρες 5.887  5.018  5.039  5.018 

61-120 ηµέρες 1.545  2.392  1.476  2.392 

121-180 ηµέρες 312  521  269  521 

>185 ηµέρες 2.667  758  1.264  758 

Σύνολο 10.411  8.689  8.048  8.689 
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19. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

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

 
 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 
        
Έξοδα εποµένων χρήσεων 392  103  66  103 
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 130  67  67  67 
Φ.Π.Α. εισπρακτέο 960  -  -  - 
Τµηµατικές καταβολές έναντι 
αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας Cosmoline (A) 

 
 

1.319 

 

3.760 

 

1.319 

 

3.760 
Αγορές εµπορευµάτων υπό παραλαβή 887  889  887  889 
Προκαταβολές σε προµηθευτές 267  -  -  - 
Χρεώστες διάφοροι (Β) 100  776  100  776 
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 950  33  89  33 
Λοιπά 440  8  213  8 
  5.444  5.636  2.741  5.636 

 

 
Α) Με την υπ’ αριθµ. 290/15-2-2011 απόφαση του ∆Σ της COSMOLINE προσκλήθηκαν οι µέτοχοι 

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

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

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

Κατόπιν γενοµένων επιστροφών της COSMOLINE προς την ΙΝΤΕΡΤΕΚ, ύψους € 880 εντός του 
τρέχοντος έτους 2012, παρέµενε εκκρεµές προς επιστροφή κατά την 14/03/2012 ποσό € 2.880 
το οποίο ανέλαβε να καταβάλει η COSMOLINE και αποδέχθηκε η ΙΝΤΕΡΤΕΚ να λάβει, εντόκως, 
κατά συνολικό ποσό τόκων ύψους € 262, σε 16 ισόποσες µηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις 
ύψους € 196 η κάθε µία. Για το λόγο αυτό υπογράφτηκε το µε ηµεροµηνία 14/03/2012 ιδιωτικό 
συµφωνητικό µεταξύ των µερών, για τη ρύθµιση της επιστροφής του εν λόγω ποσού. Σε 
εκτέλεση του παραπάνω συµφωνητικού, ήδη, έως σήµερα, έλαβαν χώρα οι προβλεπόµενες 
εννέα (9) καταβολές, µηνών Απριλίου έως ∆εκεµβρίου 2012, συνολικού ποσού € 1.767.150. 
 

 
 

B) Το ποσό που αναγράφεται στο κονδύλι «χρεώστες διάφοροι» της προηγούµενης χρήσης, 
συνολικού ύψους € 776, αφορά απαίτηση από τον προµηθευτή εξωτερικού Panasonic για 
υποστήριξη προωθητικών ενεργειών. 
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20. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

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

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 
        
Ταµείο 32  28  31  28 
Καταθέσεις όψεως 1.226  1.244  1.148  1.244 
  1.258  1.272  1.179  1.272 

 
Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που βασίζονται στα µηνιαία επιτόκια 
τραπεζών. Τα έσοδα  τόκων από καταθέσεις όψεως και προθεσµίας σε τράπεζες λογιστικοποιήθηκαν 
µε τη µέθοδο του δεδουλευµένου και ανήλθαν για τον Όµιλο και την Εταιρεία κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2012 σε € 4  (31η ∆εκεµβρίου 2011 σε € 6  για τον Όµιλο και την Εταιρεία, αντίστοιχα) 
και περιλαµβάνονται στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 
(Σηµείωση 9). 
 

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. 

 

22. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 
Τα αποθεµατικά αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 
        
Τακτικό Αποθεµατικό     1.460   1.460    1.460   1.460 
Έκτακτο Αποθεµατικό 9.437   9.437      9.437   9.437 
∆ιαφορές αναπροσαρµογής 
περιουσιακών στοιχείων       -   836            -   836 
Αφορολόγητα αποθεµατικά      376   376      376   376 
Αποθεµατικά φορολογηµένα κατ’ειδικό 
τρόπο     255   255         255   255 
Ειδικά αποθεµατικά           -   1.851          -   1.851 

    11.528   14.215   11.528   14.215 

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

 
 

23. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 
Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 
        
Πρόβλεψη εισφοράς για πνευµατικά 
δικαιώµατα Ν.3049/2002 200 

 
218 

 
200 

 
218 

Πρόβλεψη για εγγυήσεις επί πωλήσεων  71  78  71  78 
  271  296  271  296 

 

24. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

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

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 
        
Παρούσα αξία υποχρέωσης κατά την 1 
Ιανουαρίου 354  424  321  424 
Από εξαγορά εταιρείας 67  -  -  - 
Αναλογιστικές ζηµίες που δεν 
αναγνωρίστηκαν (262)  (348)  (261)  (348) 
Υποχρέωση στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης 159  76  60  76 
        
Καθαρή υποχρέωση στην έναρξη του 
έτους 76  384  76  384 
Από εξαγορά εταιρείας 67  -  -  - 
Εισφορές που πληρώθηκαν από τον 
εργοδότη (227)  (843)  (201)  (843) 
∆απάνη που καταχωρήθηκε στα 
αποτελέσµατα 243  535  185  535 
Παρούσα αξία της υποχρέωσης στο 
τέλος της περιόδου 159  76  60  76 
        
Καταχώρηση στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήµατος        
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 61  39  29  39 
∆απάνη τόκου 48  33  22  33 
Καθαρή αναλογιστική (ζηµία)/κέρδος 13  (10)  13  (10) 
Κόστος διακανονισµών 121  473  121  473 
Σύνολο δαπάνης στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήµατος 243  535  185  535 
Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που 
χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής :        
Επιτόκιο προεξόφλησης 4,5%  5,2%  4,5%  5,2% 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 3,0%  3,0%  3,0%  3,0% 
Πληθωρισµός 2%  2%  2%  2% 
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25. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
 

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

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης        
Μέχρι 1 έτος 609  633  609  633 
Από 1 έως 5 έτη 2.436  2.531  2.436  2.531 
Μετά από 5 έτη 305  949  305  949 
  3.350  4.113  3.350  4.113 
Μείον: Μελλοντικές χρηµατοοικονοµικές 
δαπάνες (196)  (436)  (196)  (436) 

         
Παρούσα αξία υποχρεώσεων 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων 3.153  3.677  3.153  3.677 
           
Ανάλυση παρούσας αξίας χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων          
Μέχρι 1 έτος 545  513  545  513 
Από 1 έως 5 έτη 2.305  2.240  2.305  2.240 
Μετά από 5 έτη 303  924  303  924 
 3.153  3.677  3.153  3.677 

 

26. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ 

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

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 
        
Όριο χρηµατοδότησης 8.000  3.100  3.000  3.100 
Μη χρησιµοποιηθέν όριο 3.707  752  2.455  752 
Χρησιµοποιηθέν όριο 4.293  2.348  545  2.348 

 
Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των βραχυπρόθεσµων δανείων για τις περιόδους που έληξαν την 30 
Ιουνίου 2012 και 2011 ανήλθαν για τον Όµιλο σε € 370  και € 152 , αντίστοιχα και για την Εταιρεία 
σε € 164 και € 152 , αντίστοιχα και περιλαµβάνονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, (Σηµείωση 10) 
στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.  
 

27. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 

        
Προµηθευτές εσωτερικού 2.185  1.000         824   1.000 
Προµηθευτές εξωτερικού 12.914  4.337     5.428   4.337 
Επιταγές πληρωτέες 38  -             -   - 

Σύνολο  15.137  5.337     6.252  5.337 

 
Η Εταιρεία είναι ο επίσηµος διανοµέας των προϊόντων Panasonic, που αποτελεί γι’ αυτήν τον 
κύριο προµηθευτή.  
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28. ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 

        

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 150  135       118   135 

Μερίσµατα πληρωτέα 46  46        46   46 

Πιστωτές διάφοροι 161  61        82   61 

∆εδουλευµένα έξοδα 222  28      162   28 
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη (εκτός φόρου 
εισοδήµατος) 558  265  

  532  
 265 

Αναβαλλόµενο κέρδος βάσει του ∆ΛΠ 17 από την 
συναλλαγή πώλησης και επαναµίσθωσης  164  1.364  

 
164  1.364 

Έσοδα εποµένων χρήσεων 6  -      6   - 

Προκαταβολές πελατών 275  60  136  60 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 399  157   79   157 

Σύνολο  1.981  2.116  1.325  2.116 
 

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 υπήρχαν ενδείξεις αποµείωσης των ενσώµατων περιουσιακών 
στοιχείων και η Εταιρεία προέβη στην επανεκτίµησή τους µε βάση µελέτη ανεξάρτητου εκτιµητή. 
Από την επανεκτίµηση προέκυψε αποµείωση και της αναπόσβεστης αξίας του οικοπέδου και του 
κτιρίου κατά τα ποσά των € 596 και  759 αντίστοιχα. Μέρος της ζηµίας αποµήσιωσης ποσού € 990 
συµψηφίστηκε µε το αναβαλλόµενο κέρδος που είχε προκύψει από την συναλλαγή πώλησης και 
επαναµίσθωσης του ακινήτου. 
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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. 
 
 
Την 31η ∆εκεµβρίου 2011 και 2012, ο Όµιλος και η Εταιρεία κατείχαν τα παρακάτω 
χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία: 
 

 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 - 105 - 105 
 

 
 Ο Όµιλος 

 
Εύλογη Αξία –31.12.2011 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 
Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 

Χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία µε µεταβολές στα κέρδη ή 
τις ζηµίες - 882 - 882 

 
 

 Η Εταιρεία 

 
Εύλογη Αξία –31.12.2011 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 
Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 

Χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία µε µεταβολές στα κέρδη ή 
τις ζηµίες - 882 - 882 
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30. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

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

Επωνυµία Εταιρείας  
Σχέση µε την 

INTEΡΤΕΚ  

Χρήση/ 
Περίοδος που 

λήγει  

Πωλήσεις προς 
συνδεδεµένα 

µέρη  

Αγορές από 
συνδεδεµένα 

µέρη 

HELLENIC POST 
CREDIT Α.Ε.Π.Π. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  1,6  - 

  31.12.2012  0,1  - 
         

ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  13,6  74,6 

  31.12.2012  7,4  0,3 
         

ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  0,2  3,6 

  31.12.2012  -  3,5 
         

COSMOLINE 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  (3,4)  18,1 

 
 31.12.2012  17,8  12,6 

         

VILLAGE ROADSHOW 
OPERATIONS 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  26,5  34,6 

  31.12.2012  9,3  9,3 
         

INTERJET AE 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  1,3  - 

  31.12.2012  0,2  - 
         

∆ΕΜΚΟ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  18,6  - 

  31.12.2012  311,0  - 
         

INTERJET 
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. 

ΕΤ. 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  0,3  - 

 
 31.12.2012 

 
- 

 
- 

         

ΑΙΓΛΗ ΑΕ 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  -  4,4 

  31.12.2012  -  3,6 
         

ALPHA ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ  
AE 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,2  4,8 
  31.12.2012  0,9  13,9 

         

KB IMPULS HELLAS AE 
 Θυγατρική 

εταιρεία 
 31.12.2011  0,7  - 

  31.12.2012  10,7  - 
PRIME INSURANCE 

LIMITED 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 
 31.12.2011  0,9  88,6 

  31.12.2012  8,6  69,0 
         

ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  9,6  0,1 
  31.12.2012  18,4  14,5 

         

ALPHA ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ 
ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  -  0,8 
  31.12.2012  -  4,5 

         

PLUS PRODUCTION AE 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 
 31.12.2011  0,9  - 

  31.12.2012  1,0  - 
         

ΡΟΥΣΣΟΥ Π. ΕΛΠΙ∆Α 
ΕΕ/ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ 

 Συνδεδεµένο 
µέρος 

 31.12.2011  4,6  - 
  31.12.2012  4,0  - 

         

INTERVISTA AE-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 
 

31.12.2011 
 

0,1 
 

- 

  31.12.2012  -  - 
         

MYDIRECT A.E. 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011 
 
 

0,6 
 
 

- 

  31.12.2012 - - 
         

 
ANTS AT WORK 

 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011 
 
 

-  
 

0,3 

  31.12.2012 - 3,4 



 

Σελίδα 74 από 80 
 

INTERTECH SA 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012 
(ποσά σε χιλ. ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

VILLAGE ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ 
ΤΑΙΝΙΩΝ 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011 
 
 

- 
 
 

- 

  31.12.2012 1,0 - 

CPCS TECHNOLOGIES 
LTD 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011 

 

-  - 

  31.12.2012 0,4  - 

  Σύνολα  31.12.2011  76,3  229,9 

  Σύνολα  31.12.2012  382,6  134,6 

 
 
H συναλλαγή µε την συνδεδεµένη εταιρεία ∆ΕΜΚΟ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ αφορά την πώληση 
της θυγατρικής εταιρείας ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. 

 

Επωνυµία Εταιρείας  
Σχέση µε την 

INTEΡΤΕΚ  

Χρήση/ 
Περίοδος που 

λήγει  

Ποσά που 
οφείλουν τα 
συνδεδεµένα 

µέρη  

Ποσά που 
οφείλονται στα 
συνδεδεµένα 

µέρη 
         

HELLENIC POST 
CREDIT Α.Ε.Π.Π. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,7  - 

  31.12.2012  -  - 
         

ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  4,3  91,8 

  31.12.2012  10,4  - 
         

ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  0,2  4,4 

  31.12.2012  -  2,5 
         

COSMOLINE 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  7.780,8  17,7 

 
 31.12.2012 

 
1.528,9 

 
27,5 

         

VILLAGE ROADSHOW 
OPERATIONS 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  19,2  13,2 

  31.12.2012  30,6  24,6 
         

INTERJET AE 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  2,9  - 

  31.12.2012  3,2  - 
         

∆ΕΜΚΟ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  28,7  - 

  31.12.2012  42,2  - 
         

INTERJET 
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. 

ΕΤ. 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  1,0  - 

 
 31.12.2012 

 
1,0 

 
- 

         

ΑΙΓΛΗ ΑΕ 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  -  3,1 

  31.12.2012  -  2,5 
         

ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  5,3  0,1 

  31.12.2012  115,2  - 
         

ALPHA ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ  
ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  -  1,0 
  31.12.2012  -  0,8 

         

INTERVISTA AE-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  0,1  - 

  31.12.2012 
 

0,1 
 

- 

         

INTERTIME 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ  AE 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,3  5,9 
  31.12.2012  1,4  0,4 

         

KB IMPULS HELLAS AE 
 Θυγατρική 

εταιρεία 
 31.12.2011  0,9  - 

  31.12.2012  0,8  - 
         

ANTS AT WORK 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 
 31.12.2011  -  0,4 

  31.12.2012  -  0,2 
         

PLUS PRODUCTION AE 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 
 31.12.2011  0,6  - 

  31.12.2012  1,4  - 
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ΡΟΥΣΣΟΥ Π. ΕΛΠΙ∆Α 
ΕΕ/ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ 

 Συνδεδεµένο 
µέρος 

 31.12.2011  3,2  - 
  31.12.2012  6,2  - 

         

PRIME INSURANCE 
LIMITED 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,9  34,4 
  31.12.2012  -  11,2 

         

MYDIRECT A.E. 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 
 31.12.2011  0,7  - 

  31.12.2012  0,7  - 
         

VILLAGE ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ 
ΤΑΙΝΙΩΝ 

 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  -  - 

 
 31.12.2012  1,2  - 

CPCS TECHNOLOGIES 
LTD 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  -  - 
  31.12.2012  0,5  - 

  Σύνολα  31.12.2011  7.849,8  172,0 

  Σύνολα  31.12.2012  1.743,8  69,7 

 
- Η απαίτηση από την συνδεδεµένη  εταιρεία COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 

αφορά κυρίως την επιστροφή ποσού € 1.319 προς την ΙΝΤΕΡΤΕΚ για αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου που ακυρώθηκε.  

- Η απαίτηση από την συνδεδεµένη  εταιρεία ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. αφορούν 
προκαταβολή που έχει δοθεί από την Εταιρεία για διαφήµιση. 

 
Οι συναλλαγές του Οµίλου και τα υπόλοιπα των λογαριασµών µε τα συνδεδεµένα µέρη αναφέρονται 
παρακάτω: 
 

Επωνυµία Εταιρείας  
Σχέση µε την 

INTEΡΤΕΚ  

Χρήση/ 
Περίοδος που 

λήγει  

Πωλήσεις προς 
συνδεδεµένα 

µέρη  

Αγορές από 
συνδεδεµένα 

µέρη 
         

HELLENIC POST 
CREDIT Α.Ε.Π.Π. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  1,6  - 

  31.12.2012  0,1  - 
         

ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. 
  Θυγατρική 

εταιρεία 

 31.12.2011  13,6  74,6 

  31.12.2012  7,4  0,3 
         

ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  0,2  3,6 

  31.12.2012  -  3,5 
         

COSMOLINE 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  (3,4)  18,1 

 
 31.12.2012 

 
17,8 

 
39,3 

         

VILLAGE ROADSHOW 
OPERATIONS 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  26,5  34,6 

  31.12.2012  9,3  9,3 
         

INTERJET AE 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  1,3  - 

  31.12.2012  0,2  - 
         

∆ΕΜΚΟ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  18,6  - 

  31.12.2012  311,0  - 
         

INTERJET 
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. 

ΕΤ. 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  0,3  - 

 
 31.12.2012 

 
- 

 
- 

         

ΑΙΓΛΗ ΑΕ 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  -  4,4 

  31.12.2012  -  3,6 
         

ALPHA ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ  
AE 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,2  4,8 
  31.12.2012  4,5  13,9 

         

PRIME INSURANCE 
LIMITED 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,9  88,6 
  31.12.2012  0,4  91,5 

         

ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  9,6  0,1 
  31.12.2012  85,6  14,5 

         

ALPHA ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ 
ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  -  0,8 
  31.12.2012  -  4,5 

         

PLUS PRODUCTION AE 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 
 31.12.2011  0,9  - 

  31.12.2012  1,0  - 
ΡΟΥΣΣΟΥ Π. ΕΛΠΙ∆Α 
ΕΕ/ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ 

 Συνδεδεµένο 
µέρος 

 31.12.2011  4,6  - 
  31.12.2012  4,0  - 
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INTERVISTA AE-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011 
 

0,1 
 

 
- 
 

 
 31.12.2012 

 
-  - 

         

 

MYDIRECT A.E. 
 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,6  - 

  31.12.2012  -  - 
         

 

ANTS AT WORK 
 
 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  -  0,3 

 
 31.12.2012 

 
-  3,4 

 

VILLAGE ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ 
ΤΑΙΝΙΩΝ 

 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011 
 

-  - 

 
 31.12.2012 

 
1,0  - 

CPCS TECHNOLOGIES 
LTD 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  -  - 

  31.12.2012  0,4  - 

  Σύνολα  31.12.2011  75,6  229,9 

  Σύνολα  31.12.2012  742,7  183,8 

 
 
 

Επωνυµία Εταιρείας  
Σχέση µε την 

INTEΡΤΕΚ  

Χρήση/ 
Περίοδος που 

λήγει  

Ποσά που 
οφείλουν τα 
συνδεδεµένα 

µέρη  

Ποσά που 
οφείλονται στα 
συνδεδεµένα 

µέρη 
         

HELLENIC POST 
CREDIT Α.Ε.Π.Π. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,7  - 

  31.12.2012  -  - 
         

ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. 
 Θυγατρική 

εταιρεία 

 31.12.2011  4,3  91,8 

  31.12.2012  40,4  - 
         

ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  0,2  4,4 

  31.12.2012  -  2,5 
         

COSMOLINE 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  7.780,8  17,7 

 
 31.12.2012 

 
1.561,2 

 
220,0 

         

VILLAGE ROADSHOW 
OPERATIONS 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  19,2  13,2 

  31.12.2012  30,6  24,6 
         

INTERJET AE 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  2,9  - 

  31.12.2012  3,2  - 
         

∆ΕΜΚΟ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  28,7  - 

  31.12.2012  48,5  - 
         

INTERJET 
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. 

ΕΤ. 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  1,0  - 

 
 31.12.2012 

 
1,0  - 

         

ΑΙΓΛΗ ΑΕ 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  -  3,1 

  31.12.2012  -  - 
         

ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  5,3  0,1 

  31.12.2012  211,3  214,2  
         

ALPHA ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ  
ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  -  1,0 
  31.12.2012  -  0,8 

         

INTERVISTA AE-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  0,1  - 

  31.12.2012 
 

0,1  67,3 

         

ALPHA 
 ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ  AE 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,3  5,9 
  31.12.2012  22,1  0,4 

         

ANTS AT WORK 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 
 31.12.2011  -  - 

  31.12.2012  -  0,2 
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PLUS PRODUCTION AE 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 
 31.12.2011  0,6  - 

  31.12.2012  1,0  - 
         

ΡΟΥΣΣΟΥ Π. ΕΛΠΙ∆Α 
ΕΕ/ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ 

 Συνδεδεµένο 
µέρος 

 31.12.2011  -  - 
  31.12.2012  6,2  - 

         

PRIME INSURANCE 
LIMITED 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  0,8  34,4 
  31.12.2012  -  11,2 

         

MYDIRECT A.E. 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 
 31.12.2011  0,7  - 

  31.12.2012  0,7  - 
         

VILLAGE ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ 
ΤΑΙΝΙΩN 

 

 Συνδεδεµένη 
εταιρεία 

 31.12.2011  -  - 

 
 31.12.2012  1,2  - 

         
CPCS TECHNOLOGIES 

LTD 
 Συνδεδεµένη 

εταιρεία 

 31.12.2011  -  - 
  31.12.2012  0,5  - 

  Σύνολα  31.12.2011  7.845,6  171,6 

  Σύνολα  31.12.2012  1.928,0  541,2 

 
Οι αµοιβές των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και των ∆ιευθυντικών Στελεχών του Οµίλου και 
της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 2011 αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 

        

Συναλλαγές και λοιπές παροχές 123  201  118  201 
Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού  
Συµβουλίου (∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου) 296  249  296  249 

Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών 655  691  603  691 

Σύνολο 1.074  1.141  1.017  1.141 
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31. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 
Αντιδικίες και ∆ιεκδικήσεις: Ο Όµιλος εµπλέκεται σε διάφορες νοµικές υποθέσεις και νοµικές 
διαδικασίες στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας του. Η διοίκηση, καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι 
του Οµίλου, εκτιµούν ότι όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις αναµένεται να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές 
αρνητικές επιδράσεις στη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας και του Οµίλου, καθώς και  στα 
αποτελέσµατα αυτών. 
 
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 
Ιουνίου 2012 και 31 ∆εκεµβρίου 2011, αναλύονται ως εξής: 

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 
        
Εντός ενός έτους 35  262  25  262 
1-5 έτη 186  238  155  238 
Άνω των 5 ετών 292  45  292  45 

Σύνολο 513  545  472  545 

 
Εγγυήσεις: Ο Όµιλος εκδίδει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. Στον παρακάτω πίνακα 
περιέχεται η ανάλυση αυτών των εγγυητικών επιστολών, όπως είχε διαµορφωθεί στις 31 ∆εκεµβρίου 
2012 και 2011:  

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

 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2011 

        

Καλή εκτέλεση συµβάσεων 1.356  42  370  42 

Συµµετοχή σε διαγωνισµούς 270  -  -  - 

Σύνολο 1.626  42  370  42 

 

Υποχρεώσεις από συµβάσεις µε προµηθευτές: Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συµβάσεων µε 
προµηθευτές κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 ανέρχεται σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας στο ποσό 
των € 14,1 εκατ. περίπου.  
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32. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 
Την 23 Ιανουαρίου 2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4110/23.01.2013. Οι κυριότερες 
αλλαγές είναι ότι σύµφωνα µε τον νέο νόµο ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών 
προσώπων ορίζεται στο 26% για τη χρήση 2013 και έπειτα και ο παρακρατούµενος φόρος µερισµάτων 
που εγκρίνονται µετά την 1 Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 10%.  

 

 
 

Ελληνικό, 29 Μαρτίου 2013 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. 
KΟΝΤΟΜΗΝΑΣ 

Α.∆.Τ. ΑΒ 281810 

 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. 
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.∆.Τ. ΑΒ. 634465 

 
 
 
 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

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

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

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 
0019072 

 
 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

Εποπτέυουσα Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.intertech.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των 

Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων:
29 Μαρτίου 2013

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Δ. Κοντομηνάς, Δ. Πολιτόπουλος, Μ. Κεφαλογιάννης, Λ. Αλβέρτης, Ε. Ξηνταράκου, Ι.Ρόρρης, Ι.Ρούσσος

Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής: Γεράσιμος Αναστ. Ζαφειράτος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 20901)

Ελεγκτική Εταιρεία: ΕΥΘΥΝΟΙ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 168)

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 9.144 5.440 3.950 5.440 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 21.293 23.377 21.293 23.377

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 42 51 42 51 Μεταβολή αποθεματικού αναπροσαρμογής ενσώματων παγίων (364)                                    -                                         (364)                                       -                                          
Υπεραξία 3.706 -                                    -                                       -                                  Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (3.721)                                 (2.084)                               (2.985)                                    (2.084)                                 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 553 4.952 2.970 4.952 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) 17.208 21.293 17.944 21.293

Αποθέματα 7.256 5.343 5.548 5.343

Απαιτήσεις από πελάτες 15.476 12.890 13.301 12.890

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.702 6.908 3.920 6.908

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42.879 35.585 29.731 35.585

01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λειτουργικές Δραστηριότητες
Μετοχικό Κεφάλαιο (11.233.200 μετοχές των € 0,73) 8.200 8.200 8.200 8.200 Ζημιές προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (3.908)                                 (1.492)                               (3.177)                                    (1.492)                                 

Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων 9.008 13.092 9.744 13.092 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 17.208                           21.293 17.944                         21.293 Αποσβέσεις 325 171 147 171

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) -                                        -                                    -                                       -                                  Προβλέψεις 50 (945)                                   (5)                                           (945)                                    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 17.208 21.293 17.944 21.293                        Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (74)                                      31                                      (74)                                         31                                       

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.608 3.164 2.608 3.164 Χρηματοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) 326                                      706                                    329                                        706                                     

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 925 561 330 561 Aπομειώσεις συμμετοχής σε θυγατρική και χρηματοοικονομικών στοιχείων 688                                      609                                    1.311                                     609                                     

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.838 2.861 1.090 2.861
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 17.299 7.706 7.759 7.706 Αύξηση αποθεμάτων (119)                                    (775)                                   (205)                                       (775)                                    

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 25.669 14.292 11.787 14.292                        Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 925 (2.182)                               123 (2.182)                                 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 42.879 35.585 29.731 35.585 Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.307 1.144 792 1.144

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (746)                                    (706)                                   (540)                                       (706)                                    

Καταβεβλημένοι φόροι (71)                                      (286)                                   (71)                                         (286)                                    

Σύνολο εκροών για λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.297)                                 (3.725)                               (1.370)                                    (3.725)                                 

01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011
Κύκλος εργασιών 33.001 32.426 28.827 32.426

Μικτά κέρδη 3.970 5.764 4.932 5.764 Επενδυτικές Δραστηριότητες

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών  αποτελεσμάτων
(2.894)                              (215)                             (1.537)                              (215)                            Αγορά ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων (48)                                      (46)                                     (9)                                           (46)                                      

Ζημίες προ φόρων (3.908)                              (1.493)                          (3.177)                              (1.493)                        Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -                                           6                                        -                                             6                                         

Ζημιές μετά από φόρους(Α) (3.721)                              (2.084)                          (2.985)                              (2.084)                        Τόκοι εισπραχθέντες 211                                      41                                      211                                        41                                       

 -  Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας (3.721)                              (2.084)                          (2.985)                              (2.084)                        Αύξηση συμμετοχής σε συγγενή εταιρεία (200)                                    (100)                                   (200)                                       (100)                                    

 -  Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                                        -                                    -                                       -                                  Eισπράξεις από πώληση θυγατρικής 300                                      -                                         300                                        -                                          

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους(Β) -                                        -                                    -                                       -                                  Προκαταβολή για εξαγορά εταιρείας -                                           (4.000)                               -                                             (4.000)                                 

Έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνδεδεμένης εταιρείας -                                           (3.760)                               -                                             (3.760)                                 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους(Α)+(Β) (3.721)                              (2.084)                          (2.985)                              (2.084)                        Επιστροφή από υπερβάλλον προκαταβληθέν ποσό εξαγοράς θυγατρικής 655                                      -                                         655                                        -                                          

-  Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας (3.721)                              (2.084)                          (2.985)                              (2.084)                        Εισπράξεις από ακύρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνδεδεμένης εταιρείας 2.647                                  -                                         2.647                                     -                                          

 -  Μη ελέγχουσες συμμετοχές                                         -                                     -                                         -                                    - Σύνολο εισροών/(εκροών) από/(για) για επενδυτικές δραστηριότητες (β) 3.565                                  (7.858)                               3.605                                     (7.858)                                 

Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)                             (0,3313)                         (0,1855)                             (0,2658)                        (0,1855)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή                                         -                                     -                                         -                                    - Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις βραχυπροθέσμων δανείων 8.921                                  8.459                                 8.876                                     8.459                                  

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών Εξοφλήσεις βραχυπροθέσμων δανείων (10.679)                               (6.111)                               (10.679)                                  (6.111)                                 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (2.569)                              (44)                               (1.363)                              (44)                              Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (524)                                    (499)                                   (524)                                       (499)                                    

Σύνολο εισροών/(εκροών) από/(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (2.282)                                 1.849                                 (2.327)                                    1.849                                  

Καθαρή μείωση στα ταμ.διαθ.και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (14)                                      (9.735)                               (93)                                         (9.735)                                 

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Έναρξης Χρήσης 1.272                                  11.007                               1.272                                     11.007                                

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Λήξης Χρήσης 1.258                                  1.272                                 1.179                                     1.272                                  

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας στις 29 Μαρτίου 2013. 11. Δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά εισοδήματα/ (ζημίες) που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την τρέχουσα χρήση.

2. Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται στα 94 άτομα, ενώ της Εταιρείας στα 76 άτομα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011  ο αντίστοιχος αριθμός 12. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος 
    του προσωπικού ήταν 83 άτομα για τον Όμιλο και την Εταιρεία.       ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012  αναφέρονται  στη σημείωση 14  των οικονομικών καταστάσεων .
3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων των εταιριών του Ομίλου. 13.Η Εταιρεία από την 30η Ιουνίου 2012 συνέταξει για πρώτη φορά ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Συμπεριλαμβάνονταν συγκεκριμένα στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
4. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή τις λογιστικές εκτιμήσεις. με την μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης  από την 28η Μαΐου 2012 η εξαγορασθείσα εταιρεία KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 11 των οικονομικών καταστάσεων. και από την 30η Ιουνίου η εταιρεία ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε.(Σημ. 14 επί των Οικονομικών Καταστάσεων). Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 δεν ενσωματώνεται με την μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης 
6. Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν προβεί σωρευτικά σε πρόβλεψη για επιβολή πρόσθετων φόρων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού €  30. στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις η θυγατρική εταιρεία ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. λόγω πώλησης της την 31η Δεκεμβρίου 2012 έναντι τιμήματος € 300 χιλ. (σημ.  14).
     Επιπλέον, το ποσό των λοιπών σωρευμένων προβλέψεων ανέρχεται σε € 271  για τον Όμιλο και την Εταιρεία   (σημ. 23 επί των Οικονομικών Καταστάσεων) 14. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές  της επιχειρήσεις.
7.  Η Εταιρεία, στις 29 Μαΐου 2012, ολοκλήρωσε την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 15. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας και
      ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, έναντι καταβολής συνολικού τιμήματος € 3.345. Η υπεραξία που προέκυψε από την εν λόγω εξαγορά ανήλθε σε € 3.706       του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
   (Σημ. 14 επί των Οικονομικών Καταστάσεων). Η επίπτωση της εξαγοράς  στα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές (Ποσά σε χιλ.ευρώ) Όμιλος Εταιρεία
    ανήλθε σε ζημία € 1.545 (41,53%). α) Έσοδα 742,7 382,6
8. Οι Κεφαλαιακές Επενδύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας για την χρήση που έληξε ανήλθαν στο ποσό των € 48 και € 9  αντίστοιχα. β) Έξοδα 183,8 134,6
9. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση γ) Απαιτήσεις 1.928,0 1.743,8
     στην οικονομική κατάσταση των εταιρειών του Ομίλου. δ) Υποχρεώσεις 541,2 69,7
10.  Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας χρήσης. ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1.074,0 1.016,8

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 14,0 14,0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,0 0,0

ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                                                         O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ Κ. ΤΣΟΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ. 281810 Α.Δ.Τ. ΑΒ. 634465             Α.Δ.Τ. Χ. 000258                 Α.Δ.Τ. Χ 149722 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0019072

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας   ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΙΝΤΕΡΤΕΚ A.E.) και του Ομίλου. 

 Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

   ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η: 121826860000

ΕΔΡΑ: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 24 & ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

http://www.intertech.gr/
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