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ΔΘΛΩΣΕΛΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ 

(ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Ν.3556/2007) 
 

Στισ κατωτζρω δθλϊςεισ - οι οποίεσ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 2 του N. 3556/2007, όπωσ 
ιςχφει - προβαίνουν τα ακόλουκα Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ: 
 
1. Δθμιτριοσ Κοντομθνάσ, Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
2. Δθμιτριοσ Ρολιτόπουλοσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ, και 
3. Ευάγγελοσ Νίνοσ, Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
 
Οι κάτωκι υπογράφοντεσ, υπό τθν ωσ άνω ιδιότθτά μασ, ειδικϊσ προσ τοφτο οριςκζντεσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο 
τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΛΝΤΕΤΕΚ Ανϊνυμοσ Εταιρεία - Διεκνείσ Τεχνολογίεσ» και το διακριτικό 
τίτλο «ΛΝΤΕΤΕΚ Α.Ε.» (εφεξισ καλοφμενθσ για λόγουσ ςυντομίασ ωσ «Εταιρεία» ι «ΛΝΤΕΤΕΚ»), δθλϊνουμε και 
βεβαιϊνουμε με τθν παροφςα ότι εξ' όςων γνωρίηουμε: 
 
(α) οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΛΝΤΕΤΕΚ Ανϊνυμοσ Εταιρεία –Διεκνείσ 

Τεχνολογίεσ» και το διακριτικό τίτλο «ΛΝΤΕΤΕΚ Α.Ε.», για τθν χριςθ από 1θ Λανουαρίου 2016 ζωσ τθν 31θ 
Δεκεμβρίου 2016, οι οποίεσ καταρτίςκθκαν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ 
Αναφοράσ, απεικονίηουν -κατά τρόπο αλθκι- τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ, τθν κακαρι 
κζςθ και τα αποτελζςματα χριςθσ τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ παράγραφο 2 του άρκρου 4 
του ν. 3556/2007, και τισ επ’ αυτοφ εκτελεςτικζσ Αποφάςεισ του Δ.Σ. τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. 

 
(β) θ ετιςια Ζκκεςθ ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ περιγραφισ των κυριότερων κινδφνων και αβεβαιοτιτων που 

αντιμετωπίηει και λοιπζσ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 6 ζωσ 8 
του άρκρου 4 του Ν. 3556/2007, και τισ επ’ αυτοφ εκτελεςτικζσ Αποφάςεισ του Δ.Σ. τθσ Επιτροπισ 
Κεφαλαιαγοράσ. 

 
 
 

Ακινα, 25 Απριλίου 2017 
 
 
 
 

Οι βεβαιοφντεσ 
 
 

Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου 

 Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ  Το Μζλοσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου  

 
 
 
 
 
 

    

Δθμιτριοσ Κοντομθνάσ  Δθμιτριοσ Ρολιτόπουλοσ  Ευάγγελοσ Νίνοσ 
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(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΛΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ ΤΘΣ ΡΑ. 6 ΤΟΥ ΑΚΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) 

 
 

Επί των Χρθματοοιικονομικϊν Καταςτάςεων 
τθσ χριςθσ από 1θσ Λανουαρίου ζωσ 31

θσ
 Δεκεμβρίου 2016 

 
Θ παροφςα ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ «ΛΝΤΕΤΕΚ Α.Ε.» αφορά ςτθ χρονικι περίοδο 1 Λανουαρίου 2016 
ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2016, ςυντάχκθκε και είναι εναρμονιςμζνθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3556/2007 και τισ 
εκδοκείςεσ από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ εκτελεςτικζσ αποφάςεισ. 
 
Εξζλιξθ – επιδόςεισ μθτρικισ εταιρείασ – Κλάδου Εμπορίασ Θλεκτρονικϊν Συςκευϊν 
Αναςκόπθςθ χριςεωσ 2016 και πρόβλεψθ για τθν χριςθ 2017 
 
Ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ χριςθσ ανιλκε ςε € 30.230, ζναντι € 28.877 τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ, ςθμειϊνοντασ 
αφξθςθ κατά € 1.353 ι ςε ποςοςτό 5% περίπου. Τα μικτά κζρδθ ανιλκαν ςε € 4.881 ζναντι € 5.949 τθσ 
προθγοφμενθσ χριςεωσ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ κατά € 1.068 ι ςε ποςοςτό 18% περίπου. 

 
Θ ηθμιά χριςθσ προ φόρων ανιλκε ςε € 2.587, ζναντι € 898 τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ, που αντιςτοιχεί ςε αφξθςθ 
ηθμίασ κατά € 1.689. 
 
Αναςκόπθςθ 2016 
Τα ανακεωρθμζνα ςτοιχεία τθσ Στατιςτικισ Αρχισ (ΕΛΣΤΑΤ) για το τελευταίο τρίμθνο του χρόνου δείχνουν 
ςυρρίκνωςθ του ΑΕΡ κατά 1,1%, με αποτζλεςμα θ προθγοφμενθ χρονιά να κλείςει με οριακι πτϊςθ (-0,05%) ζναντι 
προθγοφμενθσ εκτίμθςθσ για ανάκαμψθ(0,3%). 
       
Μια ςειρά από ςτοιχεία, που οριςτικοποιικθκαν προσ το χειρότερο, οδιγθςαν ςτθν ανακεϊρθςθ αυτι, 
προςγειϊνοντασ τθν ελλθνικι οικονομία ςτθν πραγματικότθτα τθσ ςταςιμότθτασ. Θ ανάλυςθ των επιμζρουσ 
ςυςτατικϊν του ΑΕΡ, εξάλλου, δείχνει ότι θ όποια κετικι επίδραςθ το 2016 προιλκε κυρίωσ από τθν κατανάλωςθ 
και όχι από τισ επενδφςεισ. 
    
Με ελαφρά πτϊςθ που άγγιξε το 3% ζκλειςε το 2016 όςον αφορά ςτισ πωλιςεισ καταναλωτικϊν προϊόντων 
τεχνολογίασ κακϊσ θ αγορά των Χριςτουγζννων κινικθκε περίπου ςτα ίδια επίπεδα με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 
2015. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ GfK ,οι πωλιςεισ καταναλωτικϊν προϊόντων τεχνολογίασ το 2016 ζφκαςαν ςτα 
1,932 δις. ευρϊ παρουςιάηοντασ πτϊςθ τθσ τάξεωσ του 2,9%. Σε ποςοςτιαίο επίπεδο, τθ μεγαλφτερθ αφξθςθ 
παρουςίαςαν οι μεγάλεσ οικιακζσ ςυςκευζσ (ψυγεία, πλυντιρια, κουηίνεσ κ.ά), οι οποίεσ ενιςχφκθκαν κατά 3,1% ςτα 
437 εκατ. Ευρϊ.  Ενϊ ενδιαφζρον ςτοιχείο είναι ότι θ κατθγορία των θλεκτρονικϊν καταναλωτικϊν αγακϊν, θ οποία 
κυρίωσ αφορά τισ τθλεοράςεισ, κινικθκε ακριβϊσ ςτα ίδια επίπεδα με το 2015, ιτοι ςτα 229 περίπου εκατ. Ευρϊ, με 
ςθμαντικι όμωσ πτϊςθ τθσ μζςθσ τιμισ όλων των κατθγοριϊν τθσ τθλεόραςθσ περίπου 4%. Τα φωτογραφικά είδθ 
ςυνζχιςαν τθν πτϊςθ τουσ, θ οποία για το 2016 ιταν ςτο -8,7% με τισ πωλιςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ να 
διαμορφϊνονται ςτα 30 εκατ. ευρϊ, ενϊ αρνθτικό πρόςθμο είχαν και τα είδθ εξοπλιςμοφ γραφείου και αναλωςίμων 
που κινικθκαν ςτα 22 εκατ. ευρϊ με τθν μείωςθ να φκάνει ςτο 3,5%. 
 
Θ ΛΝΤΕΤΕΚ μζςα ςε αυτό το οικονομικό περιβάλλον κατάφερε να αυξιςει τον κφκλο εργαςιϊν τθσ κατά 4,67%  , 
κυρίωσ από τθν αφξθςθ των πωλιςεων καταναλωτικϊν και τθλεπικοινωνιακϊν προϊόντων, διατθρϊντασ παράλλθλα 
ςτακερι τθν κζςθ τθσ ςτθν αγορά. Ρροκειμζνου όμωσ  να διατθριςει δθλαδι το μερίδιο αγοράσ κυρίωσ ςτον κλάδο 
τθσ τθλεόραςθσ οι πωλιςεισ διενεργικθκαν με οριακά ι και αρνθτικά περικϊρια με αποτζλεςμα να προκφψει 
ηθμιογόνο EBITDA από το ςυγκεκριμζνο κλάδο. 
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Ρρόβλεψθ  2017 
Για το 2017, θ πρόβλεψθ ςτθν οποία βαςίηεται το πρόγραμμα αναφζρει αφξθςθ του ΑΕΡ κατά 2,7%, ενϊ πιο 
μετριοπακείσ εκτιμιςεισ αναλυτϊν (π.χ. Eurobank) τθν τοποκετοφν ςτο 1,5%-2%. 
 
Θ μεγαλφτερθ ανθςυχία των αναλυτϊν, πάντωσ, εντοπίηεται ςτουσ αρνθτικοφσ οιωνοφσ με τουσ οποίουσ ξεκίνθςε το 
2017 (μείωςθ καταναλωτικισ εμπιςτοςφνθσ) και ςτθν κακυςτζρθςθ ςτθν αξιολόγθςθ. Χαρακτθριςτικά, ο επικεφαλισ 
οικονομολόγοσ του ΣΕΒ ςθμειϊνει ότι θ κάμψθ που παρατθρικθκε ςτισ λιανικζσ πωλιςεισ τον Δεκζμβριο και θ 
υποχϊρθςθ τθσ καταναλωτικισ εμπιςτοςφνθσ τουσ δφο πρϊτουσ μινεσ του 2017 αποτελοφν ςτοιχεία που 
ςυνδζονται με τθν κακυςτζρθςθ τθσ αξιολόγθςθσ.  
 
Συγκεκριμζνα βάςει ΣΕΒ ο Δείκτθσ Οικονομικοφ Κλίματοσ (ESI) ςτθν Ελλάδα βελτιϊκθκε ελαφρά ςτισ 93,4 μονάδεσ 
τον Μάρτιο του 2017, ζναντι 92,9 τον Φεβρουάριο του 2017.  
 
Ειδικότερα, οι προςδοκίεσ των επιχειρθματιϊν βελτιϊκθκαν τον Μάρτιο του 2017, (εξαιρουμζνων των 
επιχειρθματικϊν προςδοκιϊν ςτο λιανικό εμπόριο), ενϊ αντίκετα θ καταναλωτικι εμπιςτοςφνθ επιδεινϊνεται, και 
μάλιςτα τον Μάρτιο διαμορφϊκθκε ςε χαμθλό επίπεδο 3,5 ετϊν, λόγω των νζων φορολογικϊν επιβαρφνςεων που 
εφαρμόςκθκαν από τθν αρχι του ζτουσ. Βζβαια παρόλα αυτά βάςει ΛΟΒΕ θ προβλεπόμενθ άνοδοσ του Γενικοφ 
Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι το 2017 αναμζνεται να είναι 1,3%.  
 
Στόχοσ τθσ ΛΝΤΕΤΕΚ, ςε αυτι τθν  αγορά θ οποία διαρκϊσ μεταβάλλεται, είναι ο μεγαλφτεροσ δυνατόσ επιμεριςμόσ 
τθσ δραςτθριότθτασ τθσ και ςε προϊόντα διαφορετικϊν οίκων, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν ανάπτυξι τθσ με 
παράλλθλθ μείωςθ του κινδφνου.  
 
Βαςικι επιδίωξθ τθσ διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ  για το 2017 είναι θ αφξθςθ του μικτοφ περικωρίου κζρδουσ ζςτω και 
με μια μικρι μείωςθ του τηίρου τθσ, θ περαιτζρω ςυγκράτθςθ των δαπανϊν τθσ με ςτόχο τθν βελτιςτοποίθςθ των 
αποτελεςμάτων τθσ. ‘Aλλωςτε ςφμφωνα με τισ ενδείξεισ του Ά τριμινου του 2017 τα οικονομικά ςτοιχεία δείχνουν 
ανάκαμψθ . 
 
Τζλοσ αξίηει να αναφερκεί, ςτα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ του μακροπρόκεςμου ςτόχου τθσ εταιρείασ για περαιτζρω 
ανάπτυξθ ςτα επόμενα ζτθ, θ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ  ςυνεχίηει να βρίςκεται ςε διαρκι αναηιτθςθ και άλλων, νζων 
ςτρατθγικϊν ςυμμαχιϊν, που κα τθσ εξαςφαλίςουν τθν διάκεςθ νζων προϊόντων ςτθν ελλθνικι αγορά κερδίηοντασ 
ζτςι μερίδιο αυτϊν των αγορϊν. 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότθτεσ και διαχείριςθ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου 
 

Κίνδυνοι από τθν επιβολι κεφαλαιακϊν ελζγχων ςτθν Ελλάδα/ Συνζχιςθ δραςτθριότθτασ: Θ τραπεηικι αργία 
που ζλαβε χϊρα εντόσ του πρϊτου 20 ιμερου του Λουλίου 2015 και θ ςυνεχιηόμενθ επιβολι διαφόρων 
περιοριςμϊν ςτθ διακίνθςθ κεφαλαίων ενζτειναν τθν οικονομικι αβεβαιότθτα, κακϊσ και τισ πιζςεισ ςτο 
χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα και ςτα δθμοςιονομικά μεγζκθ. Στο πλαίςιο του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ που 
δθμιουργείται από τα παραπάνω γεγονότα ανακφπτουν κίνδυνοι που ενδζχεται να ζχουν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 
ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ και οι οποίοι αναλφονται κατωτζρω: 
 

 Κίνδυνοσ ειςαγωγισ εμπορευμάτων και αποπλθρωμι υποχρεϊςεων προσ κφριουσ προμθκευτζσ 
εξωτερικοφ. Θ επιβολι των περιοριςμϊν ςτθν κίνθςθ κεφαλαίων ζχει διαταράξει τισ ςχζςεισ τθσ Εταιρείασ με 
τουσ κφριουσ προμθκευτζσ εξωτερικοφ, λόγω τθσ μθ δυνατότθτασ εμπρόκεςμθσ εκπλιρωςθσ των λθξιπροκζςμων 
υποχρεϊςεων τθσ προσ αυτοφσ, όχι υπαιτιότθτά τθσ αλλά λόγω των ωσ άνω περιοριςμϊν. Θ μζχρι ςιμερα 
επικοινωνία με τουσ κφριουσ προμθκευτζσ τθσ Εταιρείασ δείχνει ςθμεία κατανόθςθσ  και ανοχισ ςτθν 
αντιμετϊπιςθ του ωσ άνω προβλιματοσ. Θ ςυνζχιςθ όμωσ των περιοριςμϊν κίνθςθσ κεφαλαίων, για περαιτζρω 
χρονικό διάςτθμα, ενδζχεται να επιφζρει ςθμαντικοφσ κινδφνουσ για τθν ομαλι ςυνζχιςθ τθσ ςυνεργαςίασ μαηί 
τουσ, αφοφ θ μθ ζγκαιρθ εκπλιρωςθ των απαιτιςεων τουσ,  κα δθμιουργοφςε ςοβαρά προβλιματα ςτθν 
εκτζλεςθ των παραγγελιϊν τθσ Εταιρείασ από αυτοφσ και τθ μθ ειςαγωγι νζων προϊόντων, με αποτζλεςμα τθν 
αρνθτικι επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και τθν οικονομικι 
κατάςταςθ τθσ Εταιρείασ ςε ζκταςθ που, επί του παρόντοσ, δεν μπορεί να προςδιοριςκεί. 
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 Θ ςυνεχιηόμενθ οικονομικι κρίςθ μπορεί να επιδράςει αρνθτικά ςτθ δυνατότθτα τθσ Εταιρείασ να αντλιςει 
κεφάλαια μζςω δανειςμοφ, ςτο κόςτοσ δανειςμοφ τθσ, ςτθν είςπραξθ των απαιτιςεων τθσ από πελάτεσ και ςτθ 
γενικότερθ ρευςτότθτα για να εξυπθρετιςει τισ άμεςεσ υποχρεϊςεισ τθσ. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εξετάηοντασ 
τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ των ταμιακϊν τθσ αναγκϊν, δεν ζχει διαπιςτϊςει ςθμαντικι αρνθτικι επίδραςθ από 
τα πρόςφατα γεγονότα και εξυπθρετεί τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ κακϊσ επίςθσ ειςπράττει κανονικά 
τισ απαιτιςεισ τθσ από πελάτεσ με μεμονωμζνεσ εξαιρζςεισ. 
 

 Μεταβολζσ ςτθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά λόγω τθσ φφεςθσ, τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ λιτότθτασ από 
τθν Ελλθνικι κυβζρνθςθ και τθσ υψθλισ  ανεργίασ κα μποροφςαν να επθρεάςουν τθ ηιτθςθ των καταναλωτικϊν 
προϊόντων επιδρϊντασ δυςμενϊσ ςτθν αναγνϊριςθ του εςόδου τθσ Εταιρείασ και γενικότερα ςτθ δραςτθριότθτα, 
ςτθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ, ςτα αποτελζςματα και ςτισ προοπτικζσ τθσ Εταιρείασ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ 
αξιολόγθςθσ και θ επίτευξθ ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και τθσ ΕΕ, κα ζχει μεςοπρόκεςμα ωσ αποτζλεςμα 
τθν επαναφορά τθσ καταναλωτικισ εμπιςτοςφνθσ ςτθν Ελλθνικι Οικονομία, με ςυνζπεια τθν ελαχιςτοποίθςθ των 
όποιων αρνθτικϊν επιπτϊςεων προκλικθκαν ςτθν Εταιρεία κατά τθν επιβολι των κεφαλαιακϊν ελζγχων και 
περιοριςμϊν ςτθν Ελλάδα.  
  
Ριςτωτικόσ Κίνδυνοσ: Θ μζγιςτθ ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςε πιςτωτικό κίνδυνο, λόγω τθσ μθ εκτζλεςθσ των 
υποχρεϊςεων από τουσ αντιςυμβαλλόμενουσ κατά τθν τρζχουςα χριςθ, είναι θ καταχωρθμζνθ αξία των 
ςτοιχείων αυτϊν όπωσ αναφζρεται ςτισ ςυνθμμζνεσ καταςτάςεισ χρθματοοικονομικισ κζςθσ. Θ Εταιρεία δεν 
ζχει ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ πιςτωτικοφ κινδφνου ςε μεμονωμζνουσ αντιςυμβαλλόμενουσ. Οι απαιτιςεισ από 
πελάτεσ προζρχονται κυρίωσ από μια μεγάλθ, ευρεία πελατειακι βάςθ. Θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ των 
πελατϊν παρακολουκείται διαρκϊσ από τθν Εταιρεία. Επίςθσ, όςον αφορά προϊόντα κατακζςεων, θ Εταιρεία 
ςυναλλάςςεται μόνο με αναγνωριςμζνα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, υψθλισ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ. 
 

Συναλλαγματικόσ Κίνδυνοσ: Θ Εταιρεία πραγματοποιεί μθ ςθμαντικζσ ςυναλλαγζσ ςε ξζνα νομίςματα, κυρίωσ 
για τθν αγορά εμπορευμάτων ςε δολάριο Αμερικισ. Συνεπϊσ, θ Εταιρεία δυνθτικά εκτίκεται ςε χαμθλό κίνδυνο 
λόγω πικανϊν διακυμάνςεων ςτθν αξία των ξζνων νομιςμάτων, ο οποίοσ περιορίηεται με τον ςυμψθφιςμό 
χρεωςτικϊν και πιςτωτικϊν ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν που προκφπτουν από το ίδιο νόμιςμα 

Θ Εταιρεία δεν δραςτθριοποιείται διεκνϊσ, οφτε ζχει υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα και ςυνεπϊσ δεν εκτίκεται 
ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο που να προκφπτει από διακυμάνςεισ ςε ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ. Θ ζκκεςθ τθσ 
Εταιρείασ ςτο ςυναλλαγματικό κίνδυνο ποικίλλει κατά τθ διάρκεια του ζτουσ ανάλογα με τον όγκο των 
ςυναλλαγϊν ςε ξζνο νόμιςμα.  

Κίνδυνοσ Επιτοκίου: Ο τραπεηικόσ δανειςμόσ τθσ Εταιρείασ είναι αποκλειςτικά ςε Ευρϊ και υπόκειται ςε 
κυμαινόμενα επιτόκια. Θ Εταιρεία, δεν χρθςιμοποιεί παράγωγα ςε χρθματοοικονομικά προϊόντα, προκειμζνου 
να μειϊςει τθν ζκκεςθ τθσ ςτον κίνδυνο μεταβολισ των επιτοκίων. Θ διοίκθςθ τθσ Eταιρείασ πιςτεφει ότι δεν 
υφίςτανται ςθμαντικοί κίνδυνοι από πικανι μεταβολι των επιτοκίων.  
 

Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει τισ μεταβολζσ ςτα κζρδθ τθσ Εταιρείασ προ φόρων (μζςω των επιπτϊςεων που 
ζχουν τα υπόλοιπα των δανείων ςτο τζλοσ χριςθσ με κυμαινόμενο επιτόκιο ςτα κζρδθ) ςε πικανζσ αλλαγζσ 
επιτοκίων, κρατϊντασ τισ άλλεσ μεταβλθτζσ ςτακερζσ. 
 
Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των δανείων τθσ Εταιρείασ ςε μεταβολζσ επιτοκίων: 
 

Μεταβλθτότθτα 

επιτοκίων

Επίδραςθ ςτα 

αποτελζςματα

Μεταβλθτότθτα 

επιτοκίων

Επίδραςθ ςτα 

αποτελζςματα

1% (14)                        1% (11)                        

-1% 9                           -1% 7                           

31 Δεκεμβρίου 2016 31 Δεκεμβρίου 2015

 
 

Ο παραπάνω πίνακασ δεν περιλαμβάνει τθν κετικι επίπτωςθ των ειςπραχκζντων τόκων από τισ κατακζςεισ και 
τυχόν επιπτϊςεισ (κετικζσ ι αρνθτικζσ) από τισ ςυμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων. 
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Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ: Θ αποτελεςματικι διαχείριςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ διαςφαλίηεται με τθ 
διατιρθςθ επαρκϊν χρθματικϊν διακεςίμων και τθν φπαρξθ δυνατότθτασ χρθματοδότθςθσ ςε περίπτωςθ 
ανάγκθσ. Θ εταιρικι διαχείριςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ βαςίηεται ςτθ ςωςτι διαχείριςθ του κεφαλαίου 
κίνθςθσ και των ταμειακϊν ροϊν. 

Ο παρακάτω πίνακασ ςυνοψίηει για τθν Εταιρεία τισ θμερομθνίεσ λιξθσ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων 
τθσ 31

θσ
 Δεκεμβρίου 2016 και 2015 αντίςτοιχα, που απορρζουν από τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ ςε μθ 

προεξοφλθμζνεσ τιμζσ. 

 

Ροςά χριςεωσ 2016
 Λιγότερο από 

6 μινεσ 
 6-12 μινεσ  1 με 5 ζτθ  >5 ζτθ  Σφνολο 

Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ 4.008              -                  -                  -                  4.008              

Χρθματοδοτικζσ  

Μιςκϊςεισ 475                 474                 479                 -                  1.428              

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια 4.070              -                  -                  -                  4.070              

Σφνολο 8.553              474                 479                 -                  9.506              

Ροςά χριςεωσ 2015
 Λιγότερο από 

6 μινεσ 
 6-12 μινεσ  1 με 5 ζτθ  >5 ζτθ  Σφνολο 

Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ 6.273              48                   -                  -                  6.321              

Χρθματοδοτικζσ  

Μιςκϊςεισ 460                 459                 1.373              -                  2.292              

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια 1.201              -                  -                  -                  1.201              

Σφνολο 7.934              507                 1.373              -                  9.814              

 

 

Συναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ 
 

Θ Εταιρεία αγοράηει και πωλεί εμπορεφματα και δζχεται και παρζχει υπθρεςίεσ κατά τθν ςυνικθ 
δραςτθριότθτα τθσ ςε οριςμζνεσ εταιρείεσ που κεωροφνται ςυνδεδεμζνα μζρθ.  
 

Οι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ και τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ αναφζρονται 
παρακάτω: 
 

 Σχζςθ με τθν 

Εταιρεία 
 Χριςθ που ζλθξε 

 Ζςοδα από 

ςυνδεδεμζνα μζρθ 

 Ζξοδα από 

ςυνδεδεμζνα μζρθ 

31.12.2015 542                              299                               

31.12.2016 248                              524                               

Σφνολα 31.12.2015 542                              299                               

Σφνολα 31.12.2016 248                              524                               

 Σχζςθ με τθν 

Εταιρεία 
 Χριςθ που ζλθξε 

 Ροςά που οφείλουν 

τα ςυνδεδεμζνα μζρθ 

 Ροςά που οφείλονται 

ςτα ςυνδεδεμζνα μζρθ 

31.12.2015 2.875                           43                                 

31.12.2016 2.005                           19                                 

Σφνολα 31.12.2015 2.875                           43                                 

Σφνολα 31.12.2016 2.005                           19                                 

Συνδεδεμζνεσ εταιρείεσ

Συνδεδεμζνεσ εταιρείεσ
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- To υπόλοιπο με τθν εταιρεία ΚΒ. ΛMPULS HELLASA.E., αφορά ποςό μακροπρόκεςμου δανείου  που ζχει δοκεί 
από τθν Εταιρεία βάςει ςφμβαςθσ φψουσ € 569 χιλ. 

- Ροςό φψουσ € 304 χιλ. αφορά ςε  προκαταβολι προσ τθν ALPHA ΔΟΥΦΟΛΚΘ ΤΘΛΕΟΑΣΘ Α.Ε. για προαγορά 
διαφθμιςτικοφ χρόνου, βάςει ςφμβαςθσ με τθν ωσ άνω ςυνδεδεμζνθ εταιρεία, κακϊσ και αγορζσ 
εμπορευμάτων φψουσ € 25 χιλ.  

- Ροςό φψουσ € 22 χιλ. από τθν ALPHA ΑΔΛΟΦΩΝΛΚΘ Α.Ε. ''989'', βάςει ςφμβαςθσ αφορά προκαταβολι για 
αγορά διαφθμιςτικοφ χρόνου. 

- Ροςό φψουσ € 250 χιλ. αφορά υπόλοιπο από τθν πϊλθςθ των μετοχϊν τθσ εταιρείασ ΚΒ. ΛMPULSHELLASA.E. 
ςτθν εταιρεία ΚΟΝΤΛΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΘ & ΕΜΡΟΛΚΘ ΕΤΑΛΛΑ βάςει ςφμβαςθσ πϊλθςθσ τθσ 
14

θσ 
Αυγοφςτου 2015. Για τθν ωσ άνω απαίτθςθ ζχει λθφκεί μεταγενζςτερα και μζχρι  τθν θμερομθνία 

ζγκριςθσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, επιταγι ποςοφ € 150 χιλ. με θμερομθνία λιξθσ τθν 15
θ
 

Λουλίου 2017 (Σθμείωςθ 26). 
- Ροςό φψουσ 377 χιλ. αφορά απαίτθςθ από τθν VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS βάςει ςφμβαςθσ 

διαφιμιςθσ / προωκθτικϊν ενεργειϊν. 
- Ροςό φψουσ € 92 χιλ. αφορά απαίτθςθ από πϊλθςθ εμπορευμάτων ςτθν ALPHA TELEVISON CYPRUS LTD. 
- Ροςό φψουσ € 207 χιλ. αφορά απαίτθςθ από τθν ςυνδεδεμζνθ εταιρεία Cosmoline Τθλεπικοινωνιακζσ 

Υπθρεςίεσ Α.Ε αφορά αγορά εμπορευμάτων, ενοίκια μίςκωςθσ χϊρου κ.α.. Το εν λόγω υπόλοιπο 
διακανονίςτθκε ςε 84 μθνιαίεσ δόςεισ ςφμφωνα με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ τθσ 
εταιρείασ με βάςθ το άρκρο 106 του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα (ςθμ. 12). 
 
Οι αμοιβζσ των μελϊν των Διοικθτικϊν Συμβουλίων και των Διευκυντικϊν Στελεχϊν τθσ Εταιρείασ για τθ 
χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015 αναλφονται ωσ εξισ: 
 

01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015

Συναλλαγζσ και λοιπζσ παροχζσ 57                        71                        

Αμοιβζσ μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου και 

Διευκυντικϊν Στελεχϊν 626                      621                      

683                      692                      

 
Οι αποηθμιϊςεισ λόγω αποχϊρθςθσ των Διευκυντικϊν Στελεχϊν κατά τθν τρζχουςα χριςθ ανιλκαν ςε € 23 
χιλ. (31.12.2015: € 165 χιλ.). Οι απαιτιςεισ και οι υποχρεϊςεισ από και προσ τα μζλθ Δ.Σ και Διευκυντικϊν 
Στελεχϊν ανιλκαν ςε € 1 χιλ. και € 1 χιλ. αντίςτοιχα (31.12.2015: € 2 χιλ.και € 0 χιλ. αντίςτοιχα). 
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Ραρακάτω αναφζρονται οι εταιρείεσ, με τισ οποίεσ θ ΛΝΤΕΤΕΚ ζχει ςυναλλαγζσ και ςτισ οποίεσ ο κφριοσ 
μζτοχοσ κ. Δθμιτριοσ Κοντομθνάσ, κατζχει ςυμμετοχι με άμεςο ι με ζμμεςο τρόπο, μζςω άλλων εταιρειϊν 
ςτισ οποίεσ ζχει τον ζλεγχο. Αυτζσ είναι οι εξισ: 

 

Πνομα Εταιρείασ 

Άμεςθ ςυμμετοχι 

COSMOLINE ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΑΕ 

ΔΕΜΚΟ-ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΘ & ΕΜΡΟΛΚΘ 

ΑΛΓΛΘ Α.Ε. 

ΑLPHA TELEVISION CYPRUS LTD 

COSMOFREE ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ Α.Ε. 

 

Ζμμεςθ ςυμμετοχι 

VILLAGE ROADSHOW OPERATIONSΑ.Ε. 

HELLENIC POST GREDIT Α.Ε.Ρ.Ρ. 

ALPHA ΔΟΥΦΟΛΚΘ ΤΘΛΕΟΑΣΘ Α.Ε. 

ΣΛΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. 

INTERJET A.E. 

INTERJET ΕΛΛΚΟΡΤΕΑ ΕΛΛ. ΑΝ. ΕΤ. 

ΚΕΤΑ ΟΛΥΜΡΛΑΣ Α.Ε. 

ALPHA ΑΔΛΟΦΩΝΛΚΘ  ΚΟΝΟΣ Α.Ε. 

PRIME INSURANCE LIMITED 

INTERVISTA AE-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΘΣΘΣ 

ALPHA ΑΔΛΟΦΩΝΛΚΘ  A.E. 

ΚΟΝΤΛΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΘ ΚΑΛ ΕΜΡΟΛΚΘ ΕΤΑΛΛΑ 

KB. IMBULS HELLAS A.E. 

PLUS PRODUCTION A.E. 

MYDIRECT A.E. 

VILLAGE ΔΛΑΝΟΜΕΛΣ ΤΑΛΝΛΩΝ Α.Ε. 

CPCS TECHNOLOGIES L.T.D 

ΣΤΛΛΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΜΡΟΛΚΘ ΕΤΑΛΕΛΑ 

SPORTDAY Α.Ε.Ρ.Ε.Ε. 

CHANNEL 9 ΑΔΛΟΤΘΛΕΟΡΤΛΚΕΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΛΣ Α.Ε. 

ΕΛΛΘΝΛΚΟΣ ΝΘΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. 
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Εναλλακτικοί Δείκτεσ Μζτρθςθσ Απόδοςθσ ("ΕΔΜΑ") 
 

Θ Εταιρεία χρθςιμοποιεί Εναλλακτικοφσ Δείκτεσ Μζτρθςθσ Απόδοςθσ («ΕΔΜΑ”) ςτα πλαίςια λιψθσ 
αποφάςεων ςχετικά με τον χρθματοοικονομικό, λειτουργικό και ςτρατθγικό ςχεδιαςμό τθσ κακϊσ και για τθν 
αξιολόγθςθ και τθν δθμοςίευςθ των επιδόςεϊν τθσ. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπθρετοφν ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ 
των χρθματοοικονομικϊν και λειτουργικϊν αποτελεςμάτων τθσ Εταιρειασ, τθσ χρθματοοικονομικισ τθσ κζςθσ 
κακϊσ και τθσ κατάςταςθσ ταμειακϊν ροϊν. Οι εναλλακτικοί δείκτεσ (ΕΔΜΑ) κα πρζπει να λαμβάνονται 
υπόψθ πάντα ςε ςυνδυαςμό με τα οικονομικά αποτελζςματα που ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα Διεκνι 
Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) και ςε καμία περίπτωςθ δεν αντικακιςτοφν αυτά. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι ςθμαντικότεροι ΕΔΜΑ τθσ Εταιρείασ για τισ χρθματοοικονομικζσ 
χριςεισ 2016 και 2015: 

 

Δείκτθσ Ρεριγραφι 2016 2015

Γενικι ρευςτότθτα

Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό/ 

Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 1,72 2,26

Άμεςθ ρευςτότθτα

(Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό- Αποκζματα) / 

Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 1,19 1,61

Ξζνα / Μδια κεφάλαια

(Βραχυπρόκεςμεσ Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ + 

Μακροπρόκεςμεσ Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ) /

Μδια Κεφάλαια 0,52 0,26

Μδια κεφάλαια / Σφνολο υποχρεϊςεων

Μδια Κεφάλαια / 

(Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ + 

Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ) 1,05 1,30   
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ΔΘΛΩΣΘ ΕΤΑΛΛΚΘΣ ΔΛΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ 

με βάςθ το άρκρο 43ββ, του Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ ιςχφει μετά από τθν υιοκζτθςι  του από τον Ν. 

4403/2016. 

 

Θ Διλωςθ αυτι αφορά ςτο ςφνολο των αρχϊν και πρακτικϊν που υιοκετεί θ Εταιρεία προκειμζνου να 

διαςφαλίςει τθν απόδοςθ τθσ, τα ςυμφζροντα των μετόχων τθσ και τα ςυμφζροντα όλων των 

ενδιαφερόμενων μερϊν. 

 

Α. Κϊδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ. 

Το πλαίςιο εταιρικισ διακυβζρνθςθσ που εφαρμόηει θ Εταιρεία, ζχει αναπτυχτεί κυρίωσ μζςω τθσ 

υιοκζτθςθσ υποχρεωτικϊν κανόνων, όπωσ : 

α. του Νόμου 3016/2002, που επιβάλλει τθ ςυμμετοχι εκτελεςτικϊν και ανεξάρτθτων μθ εκτελεςτικϊν 

μελϊν ςτα ΔΣ των ελλθνικϊν ειςθγμζνων εταιρειϊν, τθ κζςπιςθ και τθ λειτουργία μονάδασ εςωτερικοφ 

ελζγχου και τθ υιοκζτθςθ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ,  

β. του Νόμου 3693/2008, που επιβάλλει τθ ςφςταςθ επιτροπϊν ελζγχου, κακϊσ και ςθμαντικζσ 

υποχρεϊςεισ γνωςτοποίθςθσ, όςον αφορά ςτο ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ και τθ διακυβζρνθςθ μιασ 

εταιρείασ,  

γ. του Νόμου 3884/2010, που αφορά ςε δικαιϊματα των μετόχων και πρόςκετεσ εταιρικζσ υποχρεϊςεισ 

γνωςτοποιιςεων προσ ςτουσ μετόχουσ ςτο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ,  

δ. του Νόμου4403/2016, που προςαρμόηει τθν ελλθνικι νομοκεςία ςτισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2013/34/ΕΕ 

και τθσ Οδθγίασ 2014/95/ΕΕ.  

ε. του Νόμου 2190/1920 περί ανωνφμων εταιρειϊν που, παρότι τροποποιείται από τισ διατάξεισ των 

παραπάνω νόμων, περιλαμβάνει τουσ βαςικοφσ κανόνεσ διακυβζρνθςθσ ανωνφμων εταιρειϊν  

 

Στθν διάρκεια τθσ χριςεωσ 2016, το ΔΣ τθσ Εταιρείασ κατά τθν με θμερομθνία 31 Αυγοφςτου 2016 

ςυνεδρίαςθ, αποφάςιςε τθν επικαιροποίθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τθσ, κακϊσ επίςθσ 

και τθ διαμόρφωςθ δικοφ τθσ Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, ϊςτε το ςφνολο των κανόνων και 

πρακτικϊν λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ να προςαρμοςκοφν ςτο νζο νομοκετικό και πραγματικό περιβάλλον, 

ιδίωσ μετά τθν ζκδοςθ των Ν. 4347/2016 και 4403/2016 αλλά και τθν δραςτικι αλλαγι του εκνικοφ 

επιχειρθματικοφ γίγνεςκαι, με ςτόχο να εφαρμοςκοφν αμφότερα ζωσ και τθν 31.12.2017.   

 

Ζωσ τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ του ζργου, θ Εταιρεία ςυνεχίηει να εφαρμόηει και να ςυμμορφϊνεται με τισ 

ειδικζσ πρακτικζσ για ειςθγμζνεσ εταιρείεσ που προβλζπει ο Κϊδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 2011, που 

καταρτίςτθκε και εκδόκθκε με πρωτοβουλία  του Συνδζςμου Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΣΕΒ) ο 

οποίοσ είναι αναρτθμζνοσ ςτθ διεφκυνςθ http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf 

και τθρεί τισ διατάξεισ του, με τισ αποκλίςεισ που αναφζρονται κατωτζρω. 

 

Τζλοσ, ςθμειϊνεται ότι θ Εταιρεία εφαρμόηοντασ τισ προβλζψεισ του νομοκετικοφ πλαιςίου ςχετικά με τθν 

εταιρικι διακυβζρνθςθ, κακϊσ και του οικειοκελϊσ εφαρμοςτζου κατά τα άνω Κϊδικα Εταιρικισ 

Διακυβζρνθςθσ, δεν διατθρεί κατά τθν παροφςα χρονικι ςτιγμι πρακτικζσ επιπλζον των εκεί 

προβλεπομζνων. 

  

 

Β. Αποκλίςεισ από τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και αιτιολογιςεισ.  

1. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο δεν ζχει προβεί ςτθ ςφςταςθ ξεχωριςτισ επιτροπισ, θ οποία να προΐςταται ςτθ 

διαδικαςία υποβολισ υποψθφιοτιτων για τθν εκλογι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  και 

προετοιμάηει προτάςεισ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο όςον αφορά ςτισ αμοιβζσ των εκτελεςτικϊν μελϊν 

και των βαςικϊν ανϊτατων ςτελεχϊν. Θ εκλογι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και θ αμοιβι των 

εκτελεςτικϊν μελϊν του, αποτελεί αρμοδιότθτα και ευκφνθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Α.Λ (1.2). 
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2. Στο Διοικθτικό Συμβοφλιο απαρτίηεται από ζξι (6) μζλθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και 
ςυμμετζχουν δφο εκτελεςτικά μζλθ, ο Διευκφνων Σφμβουλοσ και ο Αντιπρόεδροσ. Το μζγεκοσ και θ εν 
γζνει οργάνωςθ τθσ Εταιρείασ, δικαιολογοφν ευζλικτεσ δομζσ διοίκθςθσ και δεν δικαιολογοφν τθν φπαρξθ 
πολυπλθκοφσ Συμβουλίου. Α.II (2.1).  
3. Θ Εταιρεία κεωρεί ότι τα κζματα ανεξαρτθςίασ των υποψθφίων μελϊν άπτονται των αρμοδιοτιτων τθσ 

Γενικισ Συνζλευςθσ χωρίσ απαραίτθτα να υπάρχει προθγοφμενθ ςχετικι ζγκριςθ από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο Α.ΛΛ. (2.4). 

4. Δεν κεςπίηεται ειδικι διάκριςθ μεταξφ των αρμοδιοτιτων του Ρροζδρου και του Διευκφνοντοσ 

Συμβοφλου, ιδίωσ κακότι ο Ρρόεδροσ είναι μθ εκτελεςτικό μζλοσ και εξ οριςμοφ διακρίνονται οι εξουςίεσ 

ενόσ εκάςτου εξ αυτϊν. Α.ΛΛΛ. (3.1). 

5. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο δεν διορίηει ανεξάρτθτο Αντιπρόεδρο, επειδι δεν ανακζτει ςτο ίδιο πρόςωπο 

κακικοντα Ρροζδρου και Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, οφτε ζχει διορίςει εκτελεςτικό Ρρόεδρο. Α.ΛΛΛ (3.3). 

6. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο δεν ζχει υιοκετιςει ωσ μζροσ των εςωτερικϊν κανονιςμϊν τθσ Εταιρείασ, 

πολιτικζσ διαχείριςθσ ςυγκροφςεων ςυμφερόντων ανάμεςα ςτα μζλθ του και ςτθν Εταιρεία, αλλά οι εν 

λόγω πολιτικζσ είναι υπό διαμόρφωςθ, ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ του νζου κϊδικα εταιρικισ διακυβζρνθςθσ 

τθσ Εταιρείασ. Αςφαλϊσ, τα μζλθ, ωσ οφείλουν, καταβάλλουν τθν επιμζλεια του ςυνετοφ επιχειρθματία με 

αναηιτθςθ τθσ αναγκαίασ πλθροφόρθςθσ, ϊςτε οι εταιρικζσ ςυναλλαγζσ να καταρτίηονται με αγοραίουσ 

όρουσ και ςε ςυμμόρφωςθ προσ το ιςχφον εταιρικό και φορολογικό πλαίςιο, ϊςτε απωκοφνται 

περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. Α.IV(4.1). 

7. Δεν υφίςταται υποχρζωςθ αναλυτικισ γνωςτοποίθςθσ τυχόν επαγγελματικϊν δεςμεφςεων των μελϊν 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςυμπεριλαμβανόμενων και ςθμαντικϊν μθ εκτελεςτικϊν δεςμεφςεων ςε 

εταιρείεσ και μθ κερδοςκοπικά ιδρφματα) πριν από το διοριςμό τουσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο. Θ Εταιρεία 

κεωρεί ότι, κατά τθν τρζχουςα επιχειρθματικι και οικονομικι ςυγκυρία, προζχει θ ικανότθτα και 

πιςτότθτα των μελϊν του Συμβουλίου, τα οποία δεν παραβλάπονται από τθν φπαρξθ τζτοιων δεςμεφςεων. 

A.IV (4.2). 

8. Θ Εταιρεία δεν κεωρεί ότι ο διοριςμόσ μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ωσ μθ εκτελεςτικοφ ςε 

εταιρεία που δεν είναι κυγατρικι ι ςυνδεδεμζνθ αντιβαίνει τα ςυμφζροντα τθσ Εταιρείασ, υπό τισ αυτζσ 

ωσ άνω ςκζψεισ. A.IV (4.3). 

9. Θ κθτεία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου υπερβαίνει τθν τετραετία. Σφμφωνα με το άρκρο 19 του 

Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ ωσ διάρκεια κθτείασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ορίηεται θ πενταετία μθ 

δυνάμενθ να υπερβεί τθν εξαετία. ΑV (5.1). 

10. Δεν υφίςταται επιτροπι ανάδειξθσ υποψθφιοτιτων για το Διοικθτικό Συμβοφλιο, κακϊσ - λόγω τθσ 

δομισ και λειτουργίασ τθσ εταιρείασ - θ ςυγκεκριμζνθ επιτροπι δεν αξιολογείται ωσ απαραίτθτθ κατά τθν 

παροφςα χρονικι ςτιγμι. A.V (5.4). 

11. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτθν αρχι κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ δεν υιοκετεί θμερολόγιο 

ςυνεδριάςεων και δωδεκάμθνο πρόγραμμα δράςθσ, κακότι είναι ευχερισ θ ςφγκλθςθ και ςυνεδρίαςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου όταν το επιβάλουν οι ανάγκεσ τθσ εταιρείασ ι ο νόμοσ. A.V (6.1). 

12. Δεν υφίςταται πρόβλεψθ για υποςτιριξθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κατά τθν άςκθςθ του ζργου του 

από ικανό εξειδικευμζνο και ζμπειρο Εταιρικό Γραμματζα. Εφόςον παρίςταται ςυγκεκριμζνθ ανάγκθ, κάκε 

μζλοσ λαμβάνει νομικι και λειτουργικι ςυνδρομι, ϊςτε εξαςφαλίηεται θ ςφμμορφθ προσ το ιςχφον 

κανονιςτικό πλαίςιο λειτουργία του Συμβουλίου. A.V (6.2). 

13. Δεν υφίςταται υποχρζωςθ για διενζργεια ςυναντιςεων ςε τακτικι βάςθ μεταξφ του Ρροζδρου του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του χωρίσ τθν παρουςία των εκτελεςτικϊν μελϊν, 

κακϊσ όλα τα ςχετικά κζματα ςυηθτοφνται παρουςία όλων των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. A.V 

(6.5). 

14. Δεν υφίςταται πρόβλεψθ για φπαρξθ προγραμμάτων ειςαγωγικισ ενθμζρωςθσ για τα νζα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου αλλά και τθ διαρκι επαγγελματικι κατάρτιςθ και επιμόρφωςθ για τα υπόλοιπα 

μζλθ, δεδομζνου ότι προτείνονται προσ εκλογι μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου πρόςωπα που 

διακζτουν ικανι και αποδεδειγμζνθ εμπειρία και οργανωτικζσ-διοικθτικζσ ικανότθτεσ. A.V (6.6). 
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15. Δεν υφίςταται πρόβλεψθ για παροχι επαρκϊν πόρων προσ τισ επιτροπζσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

για τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ για τθν πρόςλθψθ εξωτερικϊν ςυμβοφλων ςτο βακμό που 

χρειάηονται, κακϊσ οι ςχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωςθ από τθ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ, με βάςθ 

τισ εκάςτοτε εταιρικζσ ανάγκεσ. A.V (6.10). 

16. Δεν υφίςταται κεςμοκετθμζνθ διαδικαςία με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των επιτροπϊν του, οφτε αξιολογείται θ επίδοςθ του Ρροζδρου του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου κατά τθ διάρκεια διαδικαςίασ ςτθν οποία προΐςταται ο ανεξάρτθτοσ 

Αντιπρόεδροσ ι άλλο μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ελλείψει ανεξάρτθτου 

Αντιπροζδρου. V.II (7.1) 

17. Θ επιτροπι ελζγχου δεν ςυνζρχεται άνω των τριϊν (3) φορϊν ετθςίωσ, αλλά τουλάχιςτον δφο (2) 

φορζσ ανά χριςθ. Ωςτόςο, ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ ενθμερϊνει το Συμβοφλιο, οςάκισ ςυντάςςει τθν οικεία 

ζκκεςθ ελζγχου (4 φορζσ το χρόνο), ςτο οποίο Συμβοφλιο ςυμμετζχουν τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου. Β 

(1.6). 

18. Δεν υφίςταται ειδικόσ και ιδιαίτεροσ κανονιςμόσ λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, κακϊσ  τα βαςικά 

κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ τθσ ωσ άνω επιτροπισ, προδιαγράφονται επαρκϊσ από τισ κείμενεσ 

διατάξεισ. Β. (1.7). 

19. Δεν διατίκενται ιδιαίτερα κονδφλια ςτθν Επιτροπι για τθν εκ μζρουσ τθσ χριςθ υπθρεςιϊν εξωτερικϊν 

ςυμβοφλων, κακϊσ θ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ και οι εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και εμπειρία των μελϊν αυτισ 

διαςφαλίηουν τθν αποτελεςματικι λειτουργία τθσ. Β. (1.9) 

20. Δεν υφίςταται επιτροπι αμοιβϊν, αποτελοφμενθ αποκλειςτικά από μθ εκτελεςτικά μζλθ, ανεξάρτθτα 

ςτθν πλειονότθτά τουσ, θ οποία να ζχει ωσ αντικείμενο τον κακοριςμό των αμοιβϊν των εκτελεςτικϊν και 

μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του Δ.Σ. και, κατά ςυνζπεια, δεν υπάρχουν ρυκμίςεισ για τα κακικοντα τθσ εν 

λόγω επιτροπισ, τθ ςυχνότθτα ςυνεδριάςεϊν τθσ, κακϊσ και για άλλα κζματα που αφοροφν τθ λειτουργία 

τθσ. Θ ςφςταςθ τθσ εν λόγω επιτροπισ, ενόψει τθσ δομισ και λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ δεν ζχει 

αξιολογθκεί ωσ αναγκαία μζχρι ςιμερα. Γ. (1.6). 

21. Στισ ςυμβάςεισ των εκτελεςτικϊν μελϊν του Δ.Σ. δεν προβλζπεται ότι το Δ.Σ. μπορεί να απαιτιςει τθν 

επιςτροφι όλου ι μζρουσ του bonus που ζχει απονεμθκεί λόγω ανακεωρθμζνων χρθματοοικονομικϊν 

καταςτάςεων προθγοφμενων χριςεων ι γενικϊσ βάςει εςφαλμζνων χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων, που 

χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό του bonus αυτοφ, κακϊσ τα τυχόν δικαιϊματα bonus ωριμάηουν 

μόνο μετά τθν οριςτικι ζγκριςθ και ζλεγχο των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. Γ. (1.3) 

22. Θ αμοιβι κάκε εκτελεςτικοφ μζλουσ το Δ.Σ. δεν εγκρίνεται από το Δ.Σ. μετά από πρόταςθ τθσ 

επιτροπισ αμοιβϊν, χωρίσ τθν παρουςία των εκτελεςτικϊν μελϊν αυτοφ, δεδομζνου ότι δεν υφίςταται 

επιτροπι αμοιβϊν. Γ. (1.4).  

 

 

Γ.  Ρεριγραφι των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν των ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου και διαχείριςθσ 

κινδφνου ςε ςχζςθ με τθ ςφνταξθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων.  

1. Το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Εταιρείασ καλφπτει τισ διαδικαςίεσ ελζγχου για τθν  προετοιμαςία 

των οικονομικϊν εκκζςεων. 

2. Πςον αφορά τθν προετοιμαςία των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, θ Εταιρεία κεωρεί ότι το 

λογιςτικό τθσ ςφςτθμα είναι επαρκζσ για τθν αναφορά προσ τθ Διοίκθςθ και τουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ. Οι 

χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ 

Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ για λόγουσ αναφοράσ προσ τθν 

διοίκθςθ, κακϊσ επίςθσ και για τον ςκοπό τθσ δθμοςιοποίθςθσ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ 

(εφεξισ «ΔΡΧΡ»). Πλεσ οι εκκζςεισ περιλαμβάνουν τα ςτοιχεία τθσ τρζχουςασ περιόδου, ςε ςφγκριςθ με 

τα αντίςτοιχα ςτοιχεία του προχπολογιςμοφ όπωσ εγκρίκθκε από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, κακϊσ και με 

τα ςτοιχεία τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου του ζτουσ πριν από τθν ζκκεςθ. Πλεσ οι δθμοςιοποιοφμενεσ 

ενδιάμεςεσ και ετιςιεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ περιλαμβάνουν όλεσ τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ 

και γνωςτοποιιςεισ ςφμφωνα με τα ΔΡΧΡ, επιςκοποφνται από τθν Επιτροπι Ελζγχου και εγκρίνονται ςτο 

ςφνολό τουσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 
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3. Διαςφαλίςεισ εφαρμόηονται ςε ςχζςθ με: α) τθν εποπτεία και ζγκριςθ όλων των ςθμαντικϊν 

ςυναλλαγϊν βάςει τθσ υπθρεςιακισ ιεραρχίασ τθσ Εταιρείασ β) τθν παρακολοφκθςθ των οικονομικϊν 

μεγεκϊν και τθν αξιολόγθςθ των κινδφνων ωσ προσ τθν αξιοπιςτία των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων 

και γ) τθν προςταςία των δεδομζνων που παρζχονται από τα ςυςτιματα πλθροφοριϊν. 

4. Οι εςωτερικζσ εκκζςεισ προσ τθ Διοίκθςθ και οι αναφορζσ που απαιτοφνται κατά  τον  Κ.Ν. 2190/1920 

και από τισ εποπτικζσ αρχζσ, προετοιμάηονται από το Οικονομικό Τμιμα, το οποίο είναι ςτελεχωμζνο με 

κατάλλθλα και ζμπειρα ςτελζχθ για το ςκοπό αυτό.  

5. Οι εκλεγόμενοι ελεγκτζσ τθσ εταιρείασ AUDIT PLUS A.E (Ελλθνικι ΑΜ ΣΟΕΛ 172), οι οποίοι ελζγχουν τισ 

χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ  τθσ Εταιρείασ για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2016, δεν ζχουν 

ςχζςθ με τθν Εταιρεία ι με οποιαδιποτε πρόςωπα που ζχουν εποπτικζσ ευκφνεσ πάνω ςτισ 

χρθματοοικονομικζσ αναφορζσ τθσ Εταιρείασ θ οποία κα μποροφςε να κεωρθκεί ότι επθρεάηει τθν 

ανεξαρτθςία τουσ. Ωσ εκ τοφτου, παραμζνουν ανεξάρτθτεσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 20 του Νόμου 

3693/2008. 

 

Δ.  Ρλθροφορικά ςτοιχεία του το άρκρου 10 παρ. 1 τθσ Οδθγίασ 2004/25/ΕΚ. 

Σφμφωνα με το άρκρο 10 παρ. 1 τθσ Οδθγίασ 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 21θσ Απριλίου 2004 και ςχετικά με τα ςτοιχεία γ, δ, ςτ, θ και κ τθσ παρ. 1 του άρκρου 

αυτοφ, παρότι θ Εταιρεία δεν υπάγεται ςτθν εν λόγω Οδθγία, θ απαιτοφμενθ πλθροφόρθςθ παρζχεται 

ςτθν παρακάτω ενςωματοφμενθ Επεξθγθματικι Ζκκεςθ του άρκρ. 4 παρ. 7-8 Ν 3556/2007: 

 

Ε.  Σφνκεςθ και λειτουργία διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν οργάνων και επιτροπϊν. 

Διοικθτικό Συ μβοφλι ο  

Θ Εταιρεία διοικείται από Διοικθτικό Συμβοφλιο που αποτελείται από τρεισ (3) ζωσ επτά (7) ςυμβοφλουσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 19 του Καταςτατικοφ τθσ. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εκλζγονται από τθν 

Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ  μεταξφ των μετόχων ι και τρίτων μθ μετόχων, για 

πεντάχρονθ κθτεία, που παρατείνεται αυτόματα μζχρι τθν πρϊτθ τακτικι Γενικι Συνζλευςθ μετά τθ λιξθ 

τθσ κθτείασ τουσ, θ οποία δεν μπορεί όμωσ να περάςει τθν εξαετία. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποτελείται από εκτελεςτικά και μθ εκτελεςτικά μζλθ. Ο αρικμόσ των μθ 

εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν είναι μικρότεροσ από το 1/3 του ςυνολικοφ αρικμοφ 

των μελϊν. Αν προκφψει κλάςμα ςτρογγυλοποιείται ςτον αμζςωσ επόμενο ακζραιο αρικμό.  

Μεταξφ των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν πρζπει να υπάρχουν τουλάχιςτον δφο (2) ανεξάρτθτα μζλθ. Τα 

ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν είναι μζτοχοι και δεν ζχουν ςχζςθ 

εξάρτθςθσ με τθν Εταιρεία ι με ςυνδεδεμζνα με αυτιν πρόςωπα. Θ ςχζςθ εξάρτθςθσ ορίηεται ςτον Ν. 

3016/2002 «Για τθν Εταιρικι Διακυβζρνθςθ». 

Κατά τθν εκλογι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου από τθ Γενικι Συνζλευςθ κακορίηεται θ ιδιότθτα 

του κάκε μζλουσ ωσ ανεξάρτθτου μθ εκτελεςτικοφ. 

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μποροφν να επανεκλεγοφν. 

 

Αρμοδιότθτεσ- Υποχρεϊςεισ –Κακικοντα 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει τθ διοίκθςθ (διαχείριςθ και διάκεςθ) τθσ εταιρικισ περιουςίασ και τθν 

εκπροςϊπθςθ τθσ Εταιρείασ.  Αποφαςίηει για όλα γενικά τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν Εταιρεία μζςα 

ςτα πλαίςια του εταιρικοφ ςκοποφ, με εξαίρεςθ εκείνα που ςφμφωνα με τον νόμο ι το καταςτατικό 

ανικουν ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  

Τα εκτελεςτικά μζλθ αςχολοφνται με τα κακθμερινά κζματα διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ και τα μθ εκτελεςτικά 

μζλθ είναι επιφορτιςμζνα με τθν προαγωγι όλων των εταιρικϊν ηθτθμάτων. Τα ανεξάρτθτα μθ 

εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μποροφν να υποβάλουν, το κακζνα χωριςτά ι από κοινοφ, 

αναφορζσ και ξεχωριςτζσ εκκζςεισ από αυτζσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου προσ τθν τακτικι ι ζκτακτθ 

γενικι ςυνζλευςθ τθσ Εταιρείασ, εφόςον κρίνουν τοφτο αναγκαίο.. 
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Ενδεικτικά, το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει τισ κάτωκι εξουςίεσ και αρμοδιότθτεσ: 

1. Μπορεί αποκλειςτικά και μόνο εγγράφωσ να ανακζτει τθν άςκθςθ όλων των εξουςιϊν και 

αρμοδιοτιτων του (εκτόσ από αυτζσ που απαιτοφν ςυλλογικι ενζργεια), κακϊσ  και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ 

εταιρείασ, ςε ζνα ι περιςςότερα πρόςωπα, μζλθ του ι όχι, κακορίηοντασ ςυγχρόνωσ και τθν ζκταςθ αυτισ 

τθσ ανάκεςθσ 

2. Ορίηει τουσ εςωτερικοφσ ελεγκτζσ τθσ Εταιρείασ 

3. Aποφαςίηει τθν κατάρτιςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ 

4. Συντάςςει κατ’ ζτοσ ζκκεςθ ςτθν οποία αναφζρονται οι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ με ςυνδεδεμζνεσ 

με αυτιν επιχειριςεισ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 42
ε
 παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920 και ιδθ άρκρ. 35 Ν 

4308/2014. Θ ζκκεςθ αυτι γνωςτοποιείται ςτισ εποπτικζσ αρχζσ 

5. Αποφαςίηει για κζματα που αφοροφν ςτισ κάκε είδουσ αμοιβζσ που καταβάλλονται ςτα 

διευκυντικά ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ, ςτουσ εςωτερικοφσ ελεγκτζσ αυτισ και ςτθ γενικότερθ πολιτικι των 

αμοιβϊν τθσ Εταιρείασ 

 

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχουν, ενδεικτικά, και τισ κάτωκι υποχρεϊςεισ και κακικοντα:    

1. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχουν υποχρζωςθ και κακικον τθ διαρκι επιδίωξθ τθσ 

ενίςχυςθσ τθσ μακροχρόνιασ οικονομικισ αξίασ τθσ Εταιρείασ και τθν προάςπιςθ του γενικοφ εταιρικοφ 

ςυμφζροντοσ 

2. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και κάκε τρίτο πρόςωπο, ςτο οποίο ζχουν ανατεκεί από το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο αρμοδιότθτζσ του, απαγορεφεται να επιδιϊκουν ίδια ςυμφζροντα που αντιβαίνουν 

ςτα ςυμφζροντα τθσ Εταιρείασ 

3. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και κάκε τρίτοσ ςτον οποίο ζχουν ανατεκεί αρμοδιότθτζσ του 

οφείλουν ζγκαιρα να αποκαλφπτουν ςτα υπόλοιπα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τα ίδια ςυμφζροντά 

τουσ, που ενδζχεται να ανακφψουν από ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ που εμπίπτουν ςτα κακικοντά τουσ, 

κακϊσ και κάκε άλλθ ςφγκρουςθ ιδίων ςυμφερόντων, με αυτϊν τθσ Εταιρείασ ι των ςυνδεδεμζνων με 

αυτιν επιχειριςεων - κατά τθν ζννοια του άρκρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920 και ιδθ άρκρ. 35 Ν 4308/2014 

- που ανακφπτει κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ 

4. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου οφείλουν να ςυνεργάηονται και να παρζχουν πλθροφορίεσ 

ςτουσ εςωτερικοφσ ελεγκτζσ και γενικά να διευκολφνουν με κάκε τρόπο το ζργο τουσ. 

 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει τθ διοίκθςθ (διαχείριςθ και διάκεςθ) τθσ εταιρικισ περιουςίασ και τθν 

εκπροςϊπθςθ τθσ Εταιρείασ. Αποφαςίηει για όλα γενικά τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν Εταιρεία μζςα 

ςτα πλαίςια του εταιρικοφ ςκοποφ, με εξαίρεςθ εκείνα - που ςφμφωνα με το νόμο ι το καταςτατικό - 

ανικουν ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί αποκλειςτικά και μόνο εγγράφωσ να ανακζτει τθν άςκθςθ όλων των 

εξουςιϊν και αρμοδιοτιτων του (εκτόσ από αυτζσ που απαιτοφν ςυλλογικι ενζργεια) κακϊσ και τθν 

εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ, ςε ζνα ι περιςςότερα πρόςωπα, μζλθ του ι όχι, κακορίηοντασ ςυγχρόνωσ και 

τθν ζκταςθ αυτισ τθσ ανάκεςθσ, υπό τουσ όρουσ τθσ παρ. 3 αρκ. 22 Κ.Ν. 2190/1920, με εξαίρεςθ τθ λιψθ 

αποφάςεων για τθν πραγματοποίθςθ ςυναλλαγϊν τθσ Εταιρείασ με ςυνδεδεμζνα με αυτιν πρόςωπα, 

όπωσ αυτά ορίηονται ςτο ΔΛΡ 24. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αμζςωσ μετά τθν εκλογι του ςυνζρχεται και ςυγκροτείται ςε ςϊμα, εκλζγοντασ 

τον Ρρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να εκλζγει ζναν ι δφο Διευκφνοντεσ Συμβοφλουσ  από τα μζλθ του και 

μόνο, κακορίηοντασ ςυγχρόνωσ και τισ αρμοδιότθτζσ τουσ. 

Ο πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου διευκφνει τισ ςυνεδριάςεισ. Τον Ρρόεδρο, όταν απουςιάηει ι 

κωλφεται, αναπλθρϊνει ςε όλθ τθν ζκταςθ των αρμοδιοτιτων του ο Αντιπρόεδροσ και αυτόν, όταν 

κωλφεται - μετά από απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου - ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. 

Αν για οποιοδιποτε λόγο κενωκεί κζςθ ςυμβοφλου, επιβάλλεται ςτουσ ςυμβοφλουσ που απομζνουν, 

εφόςον είναι τουλάχιςτον τρεισ, να εκλζξουν προςωρινά αντικαταςτάτθ για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ του 
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ςυμβοφλου που αναπλθρϊνεται. Θ εκλογι αυτι υποβάλλεται για ζγκριςθ ςτθν αμζςωσ επόμενθ τακτικι ι 

ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει μετά από πρόςκλθςθ του Ρροζδρου του ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ 

τουλάχιςτον μία φορά τον μινα. Συγκαλείται επίςθσ οποτεδιποτε από τον Ρρόεδρό του, ι αν το ηθτιςουν 

δφο μζλθ του. 

Σφμβουλοσ που απουςιάηει μπορεί να εκπροςωπείται από άλλο ςφμβουλο. Κάκε ςφμβουλοσ μπορεί να 

εκπροςωπεί ζναν μόνο ςφμβουλο που απουςιάηει. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα, όταν παρευρίςκονται ι 

αντιπροςωπεφονται ς’ αυτό οι μιςοί ςυν ζνασ από τουσ ςυμβοφλουσ, ουδζποτε όμωσ ο αρικμόσ των 

παρόντων ςυμβοφλων μπορεί να είναι μικρότεροσ των τριϊν. 

Οι αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των ςυμβοφλων που 

είναι παρόντεσ και εκείνων που αντιπροςωπεφονται εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 5 

του παρόντοσ. 

Για τισ ςυηθτιςεισ και τισ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθροφνται πρακτικά. 

Αντίγραφα και αποςπάςματα των πρακτικϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου επικυρϊνονται από τον 

Ρρόεδρο ι τον αναπλθρωτι του. 

Στα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μπορεί να χορθγθκεί αποηθμίωςθ το ποςό τθσ οποίασ ορίηεται με 

ειδικι απόφαςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ. Κάκε άλλθ αμοιβι ι αποηθμίωςθ των μελϊν του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου βαραίνει τθν Εταιρεία αν εγκρικεί με ειδικι απόφαςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 

Συνζλευςθσ. 

Απαγορεφεται ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και ςτουσ Διευκυντζσ τθσ Εταιρείασ, να 

ενεργοφν - χωρίσ άδεια τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ - κατ’ επάγγελμα, για δικό τουσ λογαριαςμό ι για 

λογαριαςμό τρίτων, πράξεισ που υπάγονται ςε κάποιον από τουσ ςκοποφσ που επιδιϊκει θ Εταιρεία ι να 

μετζχουν ωσ ομόρρυκμοι εταίροι ςε εταιρείεσ που επιδιϊκουν τζτοιουσ ςκοποφσ. 

 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ςτισ 31/12/2016 αποτελοφνταν από επτά (6) μζλθ, από τα οποία 

δφο (2) ιταν εκτελεςτικά, τζςςερα (4) ιταν μθ εκτελεςτικά, από τα οποία τα δφο (2) ιταν ανεξάρτθτα μθ 

εκτελεςτικά. 
 

Συγκεκριμζνα, θ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθν 31/12/2016 ιταν : 

Κοντομθνάσ Ρ. Δθμιτριοσ   Ρρόεδροσ μθ εκτελεςτικό μζλοσ 

Αλεξανδράτοσ Σ. Διονφςιοσ   Αντιπρόεδροσ εκτελεςτικό μζλοσ 

Ρολιτόπουλοσ Λ. Δθμιτριοσ  Διευκφνων Σφμβουλοσ εκτελεςτικό μζλοσ 

Νίνοσ Ν. Ευάγγελοσ   Μθ εκτελεςτικό μζλοσ 

Βαςιλάκοσ Κ. Γεϊργιοσ   Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ 

Κλειδισ Α. Εμμανουιλ     Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ 

Θ κθτεία του ανωτζρω Διοικθτικοφ Συμβουλίου λιγει ςτισ 14.02.2019. 
 

Τα ςυνοπτικά βιογραφικά ςτοιχεία  των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχουν ωσ ακολοφκωσ:  

i. Ο Δθμιτριοσ Κοντομθνάσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1939 & ςποφδαςε με υποτροφία ςτο Αμερικανικό 

Ρανεπιςτιμιο τθσ Βθρυτοφ. Το 1963 ίδρυςε ςτθν Ελλάδα τθν ALICO& αργότερα δθμιοφργθςε τθν 

INTERAMERICAN, τθν πρϊτθ εταιρεία αμιγϊσ αςφαλειϊν Ηωισ ςτθν Ελλάδα. Μετά το 2001, οπότε θ 

INTERAMERICAN ςφναψε ςτρατθγικι ςυνεργαςία με τον αςφαλιςτικό Πμιλο EUREKO, ο Δθμιτρθσ 

Κοντομθνάσ παρζμεινε ωσ Ρρόεδροσ ςτθν εταιρεία και αποχϊρθςε ζπειτα από 4 χρόνια. Εν τω μεταξφ 

δραςτθριοποιικθκε ενεργά ςτον τραπεηικό τομζα, όπου – μεταξφ άλλων- το 1987 ςυνεργάςκθκε με τον 

γαλλικό αςφαλιςτικό όμιλο U.A.P, δθμιουργϊντασ τθν τράπεηα INTERBANK και το 1999 ςε ςυνεργαςία με 

τον τραπεηικό όμιλο τθσ Ρορτογαλίασ BCP, ίδρυςε τθν τράπεηα Nova Bank (κατόπιν MillenniumBank). Ζχει 

τιμθκεί με ςθμαντικά βραβεία & τίτλουσ από τα οποία ξεχωρίηει θ διάκριςι του από το Οικουμενικό 

Ρατριαρχείο Κωνςταντινουπόλεωσ με τίτλο τιμισ, θ ανακιρυξι του ςε Μεγάλο Ευεργζτθ τθσ Γεροντικισ 

Μθτροπόλεωσ Χαλκθδόνοσ του Οικουμενικοφ Κρόνου, το παράςθμο “Comendo do Infante dom Henrique” 

τθσ Ρορτογαλικισ Δθμοκρατίασ, για τισ επιτυχείσ επενδφςεισ του ςτθν Ρορτογαλία κ.α..  
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Σιμερα ο όμιλοσ επιχειριςεϊν του λειτουργεί κάτω από τθν ομπρζλα τθσ εταιρείασ ςυμμετοχϊν ΔΕΜΚΟ 

ΑΕ και αναπτφςςεται ςε ευρφ φάςμα επιχειρθςιακϊν δράςεων, ςτθν αιχμι των εξελίξεων τθσ ελλθνικισ & 

διεκνοφσ οικονομίασ. Οι δραςτθριότθτεσ τθσ ΔΕΜΚΟ - θ οποία ςυςτικθκε το 1969 - περιλαμβάνουν: 

Χρθματοοικονομικζσ Υπθρεςίεσ, Τθλεπικοινωνίεσ & Σφγχρονθ Τεχνολογία, Θλεκτρονικά Μζςα 

Επικοινωνίασ, Υπθρεςίεσ Εςτίαςθσ & Ψυχαγωγίασ, Κινθματογραφικζσ επιχειριςεισ, οινοποιθτικζσ 

επιχειριςεισ κ.α. 

ii. Ο Δθμιτρθσ Ρολιτόπουλοσ διακζτει μακρά επαγγελματικι εμπειρία ςτον κλάδο των 

τθλεπικοινωνιϊν με απαςχόλθςθ πάνω από 25 χρόνια  ςτο χϊρο τθσ κινθτισ και αςφρματθσ επικοινωνίασ 

με πολλαπλζσ και ςθμαντικζσ διακρίςεισ. Ο Δθμιτρθσ Ρολιτόπουλοσ ξεκίνθςε τθ ςταδιοδρομία του ςτθν 

TOSHIBA το 1984. Από τότε κι ζωσ το 1990 κατείχε τθ κζςθ του Εμπορικοφ Διευκυντι και Marketing, οπότε 

κι ανζλαβε τθ Γενικι Διεφκυνςθ τθσ εταιρείασ. To 1995 ανζλαβε τθν ίδρυςθ και τθν ζναρξθ των 

δραςτθριοτιτων τθσ Motorola Inc για τον τομζα τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ ςτθν Ελλάδα. Κατά τθ διάρκεια 

τθσ 13χρονθσ επιτυχοφσ καριζρασ του, κατείχε τθ κζςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου και Αντιπροζδρου 

του ελλθνικοφ γραφείου, αλλά και τθ κζςθ του γενικοφ διευκυντι για τθν κεντρικι Ευρϊπθ και Βαλκάνια 

όπου ίδρυςε κι ανζπτυξε πολλά από τα περιφερειακά γραφεία τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, ενϊ  υπιρξε 

ο κακοριςτικόσ παράγοντασ για να κακιερωκεί το ελλθνικό γραφείο ωσ hub για τθν Ν.Α. Ευρϊπθ. Το 

καλοκαίρι του 2008 ανζλαβε τθ κζςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου τθσ Cosmoline Τθλεπικοινωνίεσ Α.Ε., 

ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν αναδιοργάνωςθ τθσ εταιρείασ αλλά και τθν βελτιςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ, 

δράςεισ τισ οποίεσ ζφερε εισ πζρασ με μεγάλθ επιτυχία. Από τον Λανουάριο του 2011, ο κ. Ρολιτόπουλοσ 

ανζλαβε Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Intertech Α.Ε., φιλοδοξϊντασ να ανοίξει ζνα νζο κεφάλαιο ςτθν αγορά 

τεχνολογιϊν αιχμισ, και να αξιοποιιςει ςτο ζπακρο, όλεσ τισ ευκαιρίεσ που προκφπτουν για τθν περαιτζρω 

ανάπτυξι τθσ. Στόχοσ είναι να δϊςει νζα πνοι ςτθν εταιρεία, ζτςι ϊςτε να καταφζρει να 

επανατοποκετιςει τθν εταιρεία, ωσ μια από τισ ςθμαντικότερεσ εταιρείεσ ςτθν αγορά υψθλισ τεχνολογίασ 

ςτθν Ελλάδα. 

iii. Ο Διονφςιοσ Αλεξανδράτοσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1974, και αποφοίτθςε από τθν ςχολι Λ.Μ 

Ραναγιωτόπουλου το 1992. Στθν ςυνζχεια, ακολοφκθςε ακαδθμαϊκι παιδεία ςτο Southbank University του 

Λονδίνου (Business Administration), ενϊ ακολοφκθςε ςπουδζσ  Ms.Sc Marketing Management ςτο  

Middlesex University.  Το 1997 ανζλαβε Marketing Manager ςτθν εταιρεία Mobitel Α.Ε (S.P Wind-

Vodafone), το 2001 Product Manager  ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία Interamerican Α.Ε, ολοκλθρϊνοντασ 

ταυτόχρονα και τον κφκλο ςπουδϊν του Λ.Χ.Ο.Σ (Λνςτιτοφτο Χρθματοοικονομικϊν Σπουδϊν). Από τον 

Αφγουςτο του 2002 απαςχολείται ςτθν Cosmoline Α.Ε, από διάφορεσ κζςεισ  (Διευκυντισ Ρωλιςεων – 

Γενικόσ Διευκυντισ), ςτθν οποία, από τον Φεβρουάριο 2010 είναι Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ. 

Διετζλεςε Γενικόσ Διευκυντισ  ςτθν Cosmoline Skopje Dooel (ΡΓΔΜ) από τον  Οκτϊβριο 2007 ζωσ τον 

Δεκζμβριο του 2012. Διατελεί μζλοσ του Δ.Σ τθσ ΔΕΜΚΟ από το 2010. 

iv. Ο  Εμμανουιλ Κλειδισ γεννικθκε ςτισ 23/11/1951, ςτο Κάιρο. Μετά τθν αποφοίτθςθ από το Γυμνάςιο, 

ςυνζχιςε τισ ςπουδζσ του ςτο Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων τθσ Ανωτάτθσ Σχολισ Οικονομικϊν και 

Εμπορικϊν Επιςτθμϊν (ΑΣΟΕΕ) και ςυμμετείχε ςε πλικοσ φορολογικϊν , εργατικϊν και λογιςτικϊν 

ςεμιναρίων. Εργάςτθκε από το 1972 ζωσ το 1979 ςτθν εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΛΚΘ ΕΝΩΣΘ ΑΕΓΑ, αρχικά ωσ 

βοθκόσ λογιςτι, ενϊ παρακολουκοφςε και τισ ανταςφάλειεσ και αργότερα “πζραςε” ςταδιακά ςτουσ 

κλάδουσ Αυτοκινιτων, Μεταφορϊν και Ρλθρωμάτων Ρλοίων. Μετά τθν αποχϊρθςθ από τον αςφαλιςτικό 

χϊρο απαςχολικθκε ςτθν βιομθχανία ζωσ το 1983, οπότε και ίδρυςε τθν  “ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΣΤΛΚΘ ΕΡΕ”  θ 

οποία το 2000 μετετράπθ ςε Ε.ΚΛΕΛΔΘΣ-Λ.ΡΘΤΤΑΣ ΟΕ, εταιρεία θ οποία με υπεφκυνο τον ίδιο παρείχε 

υπθρεςίεσ λογιςτικζσ, φοροτεχνικζσ, ελεγκτικζσ, ςφνταξθσ επιχειρθματικϊν ςχεδίων και μθχανοργάνωςθσ 

επιχειριςεων, προσ ιδιαίτερα εκτεταμζνο πελατολόγιο, ςτουσ πλζον βαςικοφσ τομείσ επιχειρθματικότθτασ, 

τθσ εμπορίασ αγακϊν και παροχισ υπθρεςιϊν. Σιμερα, ωσ ςυνταξιοφχοσ, παρακολουκεί εντατικά τισ 

χρθματοοικονομικζσ αλλαγζσ, εν ςχζςει προσ τα δρϊμενα ςτον κόςμο των επιχειριςεων.  

v. Ο Γεϊργιοσ Βαςιλάκοσ γεννικθκε ςτον Ρειραιά το 1962. Σποφδαςε ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο 

Ακθνϊν (ΑΣΟΕΕ)-Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, από το οποίο αποφοίτθςε το 1986. Απζκτθςε 

επαγγελματικι εμπειρία ςτισ επιχειριςεισ HELLENIC LINES LTD, P.M.NOMIKOS LTD, AEGEUS SHIPPING  LTD, 
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INTERSOFT AE και INTERTECH AE (θ ίδια θ Εταιρεία) ςτθν οποία διετζλεςε Οικονομικόσ Διευκυντισ επί 

ςειρά ετϊν. 

vi. Ο Βαγγζλθσ Νίνοσ γεννικθκε ςτθν Μιλο των Κυκλάδων το 1953. Είναι πτυχιοφχοσ του Οικονομικοφ 

Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςτο τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων. Εργάςτθκε ςτον Πμιλο Κλωςτοχφαντουργίασ 

των Αργυρϊν  (Κλωςτιρια Αττικισ – Κλωςτιρια Ρρεβζηθσ κλπ) για 21 χρόνια, όπου απζκτθςε μεγάλθ 

εμπειρία ςτα Οικονομικά και ςτθ Διοίκθςθ. Μετζπειτα εργάςτθκε ςαν Οικονομικόσ Διευκυντισ ςτον Πμιλο 

εςτίαςθσ «Ρλατισ» και ςιμερα είναι Οικονομικόσ  Διευκυντισ ςτθν ΔΕΜΚΟ ΑΕ. 

 

Κατά τθν περίοδο 01/01-31/12/2016 το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ςυνιλκε 14 φορζσ και θ 

ςυχνότθτα παρακολοφκθςθσ από τα μζλθ ιταν θ ακόλουκθ: 

 

 

Ονοματεπϊνυμο 

Αρικμόσ 

Συνεδριάςεων 

κατά τθ διάρκεια 

τθσ κθτείασ του 

Αρικμόσ 

Συνεδριάςεων 

που παρζςτθ 

Κοντομθνάσ Ρ. Δθμιτριοσ 14 14 

Αλεξανδράτοσ Σ. 

Διονφςιοσ 

14 
14 

Ρολιτόπουλοσ Λ. 

Δθμιτριοσ 
14 14 

Νίνοσ N. Ευάγγελοσ 14 14 

Βαςιλάκοσ Κ. Γεϊργιοσ  14 14 

Κλειδισ A. Εμμανουιλ  14 14 

 

 

Επιτροπι Ελζγχου  

Κατά τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 14 Φεβρουαρίου 2014, ορίςκθκαν νζα μζλθ τθσ Τριμεροφσ 

Επιτροπισ Ελζγχου του άρκρου 37 Ν.3693/2008, ωσ εξισ: το μθ εκτελεςτικό Μζλοσ κ. Ευάγγελοσ Νίνοσ και 

τα ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά Μζλθ κ.κ. Γεϊργιοσ Βαςιλάκοσ και Εμμανουιλ Κλειδισ. 

 

Οι αρμοδιότθτεσ και υποχρεϊςεισ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ςυνίςτανται: 

α) ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ,  

β) ςτον ζλεγχο του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων, κακϊσ και ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ 

λειτουργίασ του εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Εταιρείασ, 

γ) ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του υποχρεωτικοφ ελζγχου των ατομικϊν και χρθματοοικονομικϊν 

καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ, 

δ) ςτθν επιςκόπθςθ και παρακολοφκθςθ κεμάτων ςυναφϊν με τθν φπαρξθ και διατιρθςθ τθσ 

αντικειμενικότθτασ και τθσ ανεξαρτθςίασ του νόμιμου ελεγκτι ι του ελεγκτικοφ γραφείου, ιδιαιτζρωσ 

όςον αφορά τθν παροχι ςτθν Εταιρεία άλλων υπθρεςιϊν από το νόμιμο ελεγκτι ι το ελεγκτικό γραφείο. 

 

Αποςτολι τθσ Επιτροπισ Ελζγχου είναι θ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ 

των εταιρικϊν εργαςιϊν, ο ζλεγχοσ τθσ αξιοπιςτίασ τθσ παρεχόμενθσ προσ το επενδυτικό κοινό και τουσ 

μετόχουσ τθσ Εταιρείασ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ, θ ςυμμόρφωςθ τθσ Εταιρείασ με το ιςχφον 

νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο, θ περιφροφρθςθ των επενδφςεων και των περιουςιακϊν ςτοιχείων 

τθσ Εταιρείασ και ο εντοπιςμόσ και θ αντιμετϊπιςθ των ςθμαντικότερων κινδφνων. 

 

Θ Επιτροπι Ελζγχου αναφορικά με τθ χριςθ 2016 ςυνιλκε δφο (2) φορζσ. 
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Διευκρινίηεται ότι ο Τακτικόσ Ελεγκτισ τθσ Εταιρείασ, ο οποίοσ διενεργεί τον ζλεγχο των ετθςίων και των 

ενδιάμεςων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, δεν παρζχει άλλου είδουσ μθ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ προσ 

τθν Εταιρεία, οφτε ςυνδζεται με οποιαδιποτε άλλθ ςχζςθ με τθν Εταιρεία προκειμζνου να διαςφαλίηεται 

με τον τρόπο αυτό θ αντικειμενικότθτα, θ αμερολθψία και θ ανεξαρτθςία του. 
 

Γενικι Συ νζλευ ςθ και  Δικαιϊματα Μετόχων  

Τρόποσ Λειτουργίασ Γενικισ Συνζλευςθσ – Εξουςίεσ. 

Σφμφωνα με το άρκρο 9 του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων είναι το 

ανϊτατο όργανό τθσ και δικαιοφται να αποφαςίηει για κάκε υπόκεςθ που αφορά ςτθν Εταιρεία. Κάκε 

μζτοχοσ με δικαίωμα ψιφου ςυμμετζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ ανάλογα με τον 

αρικμό των μετοχϊν τισ οποίεσ κατζχει, ενϊ οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ δεςμεφουν τουσ 

μετόχουσ που απουςιάηουν ι διαφωνοφν. 
 

Θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων ςυγκαλείται, κατά τα προβλεπόμενα ςτο νόμο και ςφμφωνα με το άρκρο 

10 του Καταςτατικοφ τθσ, από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και ςυνζρχεται υποχρεωτικά ςτθν ζδρα τθσ 

Εταιρείασ τουλάχιςτον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μζςα ςτο πρϊτο εξάμθνο από τθ λιξθ κάκε εταιρικισ 

χριςθσ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να ςυγκαλεί ςε ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ τθ Γενικι Συνζλευςθ των 

μετόχων όταν το κρίνει ςκόπιμο. 
 

Θ πρόςκλθςθ τθσ τακτικισ ι ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εταιρείασ και οποιαςδιποτε 

επαναλθπτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ ορίηει τον τόπο, τθν θμερομθνία και τθν ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ, τα 

κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, τουσ μετόχουσ που ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ, κακϊσ και ακριβείσ 

οδθγίεσ για τον τρόπο με τον οποίο οι μζτοχοι μποροφν να μετάςχουν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ και να 

αςκιςουν τα δικαιϊματά τουσ. Για τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ αποφαςίηει το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ςτθ ςυνεδρίαςθ που αποφαςίηει και για τθ ςφγκλθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Θ 

πρόςκλθςθ τοιχοκολλείται ςε εμφανι κζςθ ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ και δθμοςιεφεται όπωσ επιβάλλουν οι 

εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

Εκτόσ από τα παραπάνω ςτοιχεία θ πρόςκλθςθ: 

α) περιλαμβάνει πλθροφορίεσ τουλάχιςτον για: αα) τα δικαιϊματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 

και 5 του άρκρου 39 του Ν. 2190/1920, αναφζροντασ το χρονικό διάςτθμα μζςα ςτο οποίο μπορεί να 

αςκθκεί κάκε δικαίωμα, ββ) τθ διαδικαςία για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ ψιφου μζςω αντιπροςϊπου,  

β) κακορίηει τθν θμερομθνία καταγραφισ, όπωσ αυτι προβλζπεται ςτο άρκρο 28α παρ. 4 Ν. 2190/1920 

και περιγράφεται εδϊ παρακάτω, επιςθμαίνοντασ ότι μόνο τα πρόςωπα που είναι μζτοχοι κατά τθν 

θμερομθνία εκείνθ ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθ γενικι ςυνζλευςθ, 

γ) γνωςτοποιεί τον τόπο ςτον οποίο είναι διακζςιμο το πλιρεσ κείμενο των εγγράφων και των ςχεδίων 

αποφάςεων, που προβλζπονται ςτισ περιπτϊςεισ γ` (ζγγραφα που πρόκειται να υποβλθκοφν ςτθ Γενικι 

Συνζλευςθ) και δ`(ςχζδιο απόφαςθσ για κάκε κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ι ςχόλιο του ΔΣ για αυτά) τθσ 

παραγράφου 3 του άρκρου 27 Ν. 2190/1920, κακϊσ και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται 

αυτά, 

δ) αναφζρει τθ διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ εταιρείασ, όπου είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ τθσ 

παραγράφου 3 του άρκρου 27 του Ν. 2190/1920, δθλαδι τα αναφερόμενα αμζςωσ παραπάνω υπό (γ), 

κακϊσ και θ πρόςκλθςθ για ςφγκλθςθ τθσ ΓΣ, τον πίνακα με το ςυνολικό αρικμό των μετοχϊν και των 

δικαιωμάτων ψιφου και ζντυπα που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν για ψιφο μζςω αντιπροςϊπου. 
 

Θ Γενικι Συνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί των κεμάτων τθσ θμεριςιασ 

διάταξθσ όταν εκπροςωπείται ςε αυτιν τουλάχιςτον το είκοςι τοισ εκατό (20%) του καταβεβλθμζνου 

μετοχικοφ κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρξει τζτοια απαρτία ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ, ςυνζρχεται επαναλθπτικι 

ςυνζλευςθ μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθ χρονολογία τθσ ςυνεδρίαςθσ που ματαιϊκθκε. Θ 

επαναλθπτικι ςυνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί των κεμάτων τθσ αρχικισ 

θμεριςιασ διάταξθσ, οποιοδιποτε και αν είναι το τμιμα του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου που 

εκπροςωπείται ςε αυτιν. Οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των 

ψιφων που εκπροςωποφνται ςτθ ςυνζλευςθ. 



INTERTECHA.E. – ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ 
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ χριςεωσ από 1 Λανουαρίου 2016 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2016 
(ποςά ςε χιλ.ευρϊ, εκτόσ και εάν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

Σελίδα 20 από 65 

 

Εξαιρετικά, ςφμφωνα με το άρκρο 20 του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, θ Γενικι Συνζλευςθ βρίςκεται ςε 

απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, εάν εκπροςωποφνται ςε 

αυτιν τα δφο τρίτα (2/3) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάςεισ που 

αφοροφν ςε :  

α) Ραράταςθ τθσ διάρκειασ, ςυγχϊνευςθ ι διάλυςθ τθσ Εταιρείασ 

β) Μεταβολι τθσ Εκνικότθτασ τθσ Εταιρείασ 

γ) Μεταβολι του αντικειμζνου τθσ Εταιρείασ 

δ) Αφξθςθ ι μείωςθ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ που από το νόμο ι το 

Καταςτατικό ρυκμίηονται διαφορετικά. 

ε) Ζκδοςθ δανείου με ομολογίεσ 

ςτ) Μεταβολι του τρόπου διάκεςθσ των κερδϊν 

η) Αφξθςθ των υποχρεϊςεων των μετόχων και 

θ) Κζματα για τα οποία ο νόμοσ απαιτεί απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, λαμβανομζνθσ με εξαιρετικι 

απαρτία και πλειοψθφία. 

 

Αν δεν ςυντελεςκεί θ απαρτία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ, μζςα ςε είκοςι 

(20) θμζρεσ από τθ ςυνεδρίαςθ αυτι και φςτερα από πρόςκλθςθ πριν δζκα (10) πλιρεισ τουλάχιςτον 

θμζρεσ ςυνζρχεται πρϊτθ επαναλθπτικι ςυνζλευςθ, που βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ 

επί των κεμάτων τθσ αρχικισ θμερθςίασ διάταξθσ όταν ςε αυτι εκπροςωπείται τουλάχιςτον το ζνα 

δεφτερο (1/2) του καταβεβλθμζνου Μετοχικοφ Κεφαλαίου. 

Αν δεν ςυντελεςκεί και αυτι θ απαρτία, ςυνζρχεται και πάλι μζςα ςε είκοςι(20) θμζρεσ δεφτερθ 

επαναλθπτικι ςυνζλευςθ με πρόςκλθςθ τουλάχιςτον δζκα (10) πλιρεισ θμζρεσ, πριν, που βρίςκεται ςε 

απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί των κεμάτων τθσ αρχικισ θμερθςίασ διάταξθσ, όταν ςε αυτιν 

εκπροςωπείται τουλάχιςτον το ζνα τρίτο (1/3) του καταβεβλθμζνου Μετοχικοφ Κεφαλαίου. 

 

Πλεσ οι αποφάςεισ τθσ παρ. 1  του παρόντοσ άρκρου λαμβάνονται με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) 

των ψιφων που εκπροςωποφνται ςτθ Συνζλευςθ. 

 

Συμμετοχι Μετόχων ςτθ Γενικι Συνζλευςθ. 

Στθ Γενικι Συνζλευςθ δικαιοφται να ςυμμετζχει όποιο φυςικό ι νομικό πρόςωπο εμφανίηεται ωσ μζτοχοσ 

ςτα αρχεία του ΣΑΤ,  που διαχειρίηεται θ «Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Α.Ε. («Ε.Χ.Α.Ε.») ςτο οποίο τθροφνται οι 

κινθτζσ αξίεσ (μετοχζσ) τθσ Εταιρείασ, κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ (5θσ) θμζρασ πριν από τθν θμζρα 

ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ (θμερομθνία καταγραφισ). 

 

Θ απόδειξθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ γίνεται με τθν προςκόμιςθ ςχετικισ ζγγραφθσ βεβαίωςθσ του ωσ άνω 

φορζα, ι εναλλακτικά, με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ τθσ Εταιρείασ με τα αρχεία του εν λόγω φορζα, 

θ οποία πρζπει να περιζλκει ςτθν Εταιρεία το αργότερο τθν τρίτθ (3θ) θμζρα πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 

Γενικισ Συνζλευςθσ. 

 

Ζναντι τθσ Εταιρείασ, δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ κεωρείται ότι ζχει μόνο 

όποιοσ φζρει τθν ιδιότθτα του μετόχου τθν αντίςτοιχθ θμερομθνία καταγραφισ. Σε περίπτωςθ μθ 

ςυμμόρφωςθσ προσ τισ διατάξεισ του άρκρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μζτοχοσ μετζχει ςτθ 

Γενικι Συνζλευςθ μόνο μετά από άδεια αυτισ. 

 

Σθμειϊνεται ότι θ άςκθςθ των εν λόγω δικαιωμάτων (ςυμμετοχισ και ψιφου) δεν προχποκζτει τθ 

δζςμευςθ των μετοχϊν του δικαιοφχου, οφτε τθν τιρθςθ άλλθσ ανάλογθσ διαδικαςίασ, θ οποία περιορίηει 

τθ δυνατότθτα πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ αυτϊν κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί ανάμεςα ςτθν 

θμερομθνία καταγραφισ και ςτθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. 

 

Ο μζτοχοσ ςυμμετζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε μζςω αντιπροςϊπων.  



INTERTECHA.E. – ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ 
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ χριςεωσ από 1 Λανουαρίου 2016 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2016 
(ποςά ςε χιλ.ευρϊ, εκτόσ και εάν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

Σελίδα 21 από 65 

 

Αντιπρόςωποσ που ενεργεί για περιςςότερουσ μετόχουσ μπορεί να ψθφίηει διαφορετικά για κάκε μζτοχο. 

Νομικά πρόςωπα μποροφν να μετζχουν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ εκπροςωποφμενα από  μζχρι τρία (3) 

φυςικά πρόςωπα. 

 

Ο αντιπρόςωποσ ψθφίηει ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του μετόχου, εφόςον υφίςτανται, τισ οποίεσ  

υποχρεοφται να φυλάςςει για ζνα τουλάχιςτον ζτοσ, από τθν υποβολι του πρακτικοφ τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ ςτθν αρμόδια αρχι ι, εάν θ απόφαςθ υποβάλλεται ςε δθμοςιότθτα, από τθν καταχϊριςθ τθσ 

ςτο Μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν. Θ μθ ςυμμόρφωςθ του αντιπροςϊπου με τισ οδθγίεσ που ζχει λάβει 

δεν επθρεάηει το κφροσ των αποφάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, ακόμθ και αν θ ψιφοσ του 

αντιπροςϊπου ιταν αποφαςιςτικι για τθ λιψθ τουσ. 

 

Ο αντιπρόςωποσ μετόχου υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν εταιρεία, πριν από τθν ζναρξθ τθσ 

ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, κάκε ςυγκεκριμζνο γεγονόσ, το οποίο μπορεί να είναι χριςιμο ςτουσ 

μετόχουσ για τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου να εξυπθρετιςει ο αντιπρόςωποσ άλλα ςυμφζροντα πλθν των 

ςυμφερόντων του μετόχου. Κατά τθν άνω ζννοια μπορεί να προκφπτει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ιδίωσ 

όταν ο αντιπρόςωποσ : 

 

α) είναι μζτοχοσ που αςκεί τον ζλεγχο τθσ εταιρείασ ι είναι άλλο νομικό πρόςωπο ι οντότθτα θ οποία 

ελζγχεται από τον μζτοχο αυτόν, 

β) είναι μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι τθσ εν γζνει διοίκθςθσ τθσ εταιρείασ ι μετόχου που αςκεί τον 

ζλεγχο τθσ εταιρείασ ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο ο οποίοσ αςκεί 

τον ζλεγχο τθσ εταιρείασ 

γ) είναι υπάλλθλοσ ι ορκωτόσ ελεγκτισ τθσ εταιρείασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ εταιρείασ ι 

άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο, ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ 

εταιρείασ, 

δ) είναι ςφηυγοσ ι ςυγγενισ πρϊτου βακμοφ με ζνα από τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτισ 

περιπτϊςεισ αϋ ζωσ και γϋ. 

 

Ο διοριςμόσ και θ ανάκλθςθ αντιπροςϊπου του μετόχου γίνεται εγγράφωσ και κοινοποιείται ςτθν εταιρεία 

με τουσ ίδιουσ τφπουσ τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ. Αν ο μζτοχοσ κατζχει μετοχζσ μιασ εταιρείασ οι οποίεσ εμφανίηονται ςε περιςςότερουσ του 

ενόσ λογαριαςμοφσ αξιϊν, ο περιοριςμόσ αυτόσ δεν εμποδίηει τον μζτοχο να ορίηει διαφορετικοφσ 

αντιπροςϊπουσ για τισ μετοχζσ που εμφανίηονται ςτον κάκε λογαριαςμό αξιϊν ςε ςχζςθ με οριςμζνθ 

Γενικι Συνζλευςθ. 

 

Δικαιϊματα Μειοψθφίασ των Μετόχων και τρόποσ άςκθςθσ 

Με αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, 

το διοικθτικό ςυμβοφλιο υποχρεοφται να ςυγκαλεί ζκτακτθ γενικι ςυνζλευςθ των μετόχων, ορίηοντασ 

θμζρα ςυνεδρίαςθσ αυτισ, θ οποία δεν πρζπει να απζχει περιςςότερο από ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από 

τθν θμερομθνία επίδοςθσ τθσ αίτθςθσ ςτον πρόεδρο του διοικθτικοφ ςυμβουλίου. Θ αίτθςθ περιζχει το 

αντικείμενο τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  

Εάν δεν ςυγκλθκεί γενικι ςυνζλευςθ από το διοικθτικό ςυμβοφλιο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

επίδοςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ, θ ςφγκλθςθ διενεργείται από τουσ αιτοφντεσ μετόχουσ με δαπάνεσ τθσ 

εταιρείασ, με απόφαςθ του μονομελοφσ πρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ, που εκδίδεται κατά τθ 

διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων. Στθν απόφαςθ αυτι ορίηονται ο τόποσ και ο χρόνοσ τθσ 

ςυνεδρίαςθσ, κακϊσ και θ θμεριςια διάταξθ. 

Με αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, 

το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να εγγράψει ςτθν θμεριςια διάταξθ γενικισ ςυνζλευςθσ, που ζχει 

ιδθ ςυγκλθκεί, πρόςκετα κζματα, εάν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο δεκαπζντε 

(15) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ γενικι ςυνζλευςθ. Τα πρόςκετα κζματα πρζπει να δθμοςιεφονται ι 
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να γνωςτοποιοφνται, με ευκφνθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κατά το άρκρο 26, επτά (7) τουλάχιςτον 

θμζρεσ πριν  από τθ γενικι ςυνζλευςθ.     Θ αίτθςθ για τθν εγγραφι πρόςκετων κεμάτων ςτθν θμεριςια 

διάταξθ ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι από ςχζδιο απόφαςθσ προσ ζγκριςθ ςτθ γενικι ςυνζλευςθ και θ  

ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ δθμοςιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπωσ θ προθγοφμενθ θμεριςια 

διάταξθ, δεκατρείσ (13) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ και ταυτόχρονα τίκεται 

ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ, μαηί με τθν αιτιολόγθςθ ι το ςχζδιο απόφαςθσ 

που ζχει υποβλθκεί από τουσ μετόχουσ. 

Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, 

το Διοικθτικό Συμβοφλιο κζτει ςτθ διάκεςθ των μετόχων, ζξι (6) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν 

θμερομθνία τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ, ςχζδια αποφάςεων για κζματα που ζχουν περιλθφκεί ςτθν αρχικι ι 

ςτθν ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ, αν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο επτά (7) 

τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ. 

Με αίτθςθ μετόχου ι μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 

κεφαλαίου, ο πρόεδροσ τθσ ςυνζλευςθσ υποχρεοφται να αναβάλει μια μόνο φορά τθ λιψθ αποφάςεων 

από τθ γενικι ςυνζλευςθ, τακτικι ι ζκτακτθ, για όλα ι οριςμζνα κζματα, ορίηοντασ θμζρα ςυνζχιςθσ τθσ 

ςυνεδρίαςθσ, αυτι που ορίηεται ςτθν αίτθςθ των μετόχων, θ οποία όμωσ δεν μπορεί να απζχει 

περιςςότερο από τριάντα (30) θμζρεσ από τθ χρονολογία τθσ αναβολισ. Θ μετά από αναβολι γενικι 

ςυνζλευςθ αποτελεί ςυνζχιςθ τθσ προθγοφμενθσ και δεν απαιτείται θ επανάλθψθ των διατυπϊςεων 

δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ των μετόχων, ςε αυτιν μποροφν να μετζχουν και νζοι μζτοχοι, με τθν 

τιρθςθ των ςχετικϊν προχποκζςεων. 

Μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε μετόχου, που υποβάλλεται ςτθν εταιρεία πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ 

θμζρεσ πριν από τθ γενικι ςυνζλευςθ, το διοικθτικό ςυμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ γενικι 

ςυνζλευςθ τισ αιτοφμενεσ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για τισ υποκζςεισ τθσ εταιρείασ, ςτο μζτρο που 

αυτζσ είναι χριςιμεσ για τθν πραγματικι εκτίμθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 

Επίςθσ, με αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 

κεφαλαίου, το διοικθτικό ςυμβοφλιο υποχρεοφται να ανακοινϊνει ςτθ γενικι ςυνζλευςθ, εφόςον είναι 

τακτικι, τα ποςά που καταβλικθκαν, κατά τθν τελευταία διετία, ςε κάκε μζλοσ του διοικθτικοφ 

ςυμβουλίου ι ςε διευκυντζσ τθσ εταιρείασ, κακϊσ και κάκε παροχι προσ τα πρόςωπα αυτά από 

οποιαδιποτε αιτία ι ςφμβαςθ τθσ εταιρείασ με αυτοφσ.  

Μετά από αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα πζμπτο (1/5) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 

κεφαλαίου θ οποία υποβάλλεται ςτθν εταιρεία εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, το 

διοικθτικό ςυμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ γενικι ςυνζλευςθ πλθροφορίεσ για τθν πορεία των 

εταιρικϊν υποκζςεων και τθν περιουςιακι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ. 

Με αίτθςθ μετόχων  εκπροςωποφντων  το  1/20  του καταβεβλθμζνου εταιρικοφ κεφαλαίου, θ λιψθ 

αποφάςεωσ επί κάποιου κζματοσ τθσ θμερθςίασ  διατάξεωσ γενικισ ςυνελεφςεωσ ενεργείται με 

ονομαςτικι κλιςθ. 

Σε όλεσ τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ οι αιτοφντεσ μζτοχοι οφείλουν να αποδεικνφουν τθ 

μετοχικι τουσ ιδιότθτα και τον αρικμό των μετοχϊν που κατζχουν κατά τθν άςκθςθ του ςχετικοφ 

δικαιϊματοσ. Τζτοια απόδειξθ αποτελεί θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ από τθν Ε.Χ.Α.Ε. ι θ πιςτοποίθςθ τθσ 

μετοχικισ ιδιότθτασ με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ του αρχείου τθσ Ε.Χ.Α.Ε. και τθσ Εταιρείασ.  

 

ΣΤ. Ρολιτικι πολυμορφίασ για τα όργανα τθσ Εταιρείασ. Θ Εταιρεία δεν εφαρμόηει πολιτικι πολυμορφίασ 

εν ςχζςει προσ τα διοικθτικά, διαχειριςτικά και εποπτικά όργανά τθσ, κακότι αποτελεί μεςαία εταιρεία 

ςφμφωνα με το άρκρο 2 Ν 4308/2014 και ςυνεπϊσ εμπίπτει ςτθ ρθτι εξαίρεςθ τθσ παρ. 4 άρκρ. 43ββ Ν 

2190/1920. 
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ΕΡΕΞΘΓΘΜΑΤΛΚΘ ΕΚΚΕΣΘ ΤΟΥ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΛΣ ΡΑ. 7 & 8 ΤΟΥ ΑΚΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) 

 
Θ παροφςα Επεξθγθματικι Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου προσ τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων 
τθσ περιζχει πρόςκετεσ αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςφμφωνα με τισ παρ. 7 & 8 του Άρκρου 4 του Ν. 3556/2007 και 
αποτελεί ενιαίο και αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 
 Λ. Διάρκρωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανζρχεται ςε οκτϊ εκατομμφρια διακόςιεσ χιλιάδεσ διακόςια τριάντα 
ζξι ευρϊ (€8.200.236), διαιροφμενο ςε ζντεκα εκατομμφρια διακόςιεσ τριάντα τρεισ χιλιάδεσ διακόςιεσ 
(11.233.200) κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ εβδομιντα τριϊν λεπτϊν του 
ευρϊ (€ 0,73) θ κάκε μία. Οι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ είναι, ςτο ςφνολό τουσ, ειςθγμζνεσ προσ 
διαπραγμάτευςθ ςτθν κατθγορία «Μεςαίασ και Μικρισ Κεφαλαιοποίθςθσ» τθσ Αγοράσ Αξιϊν του 
Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν. 
 
Κάκε μετοχι τθσ Εταιρείασ ενςωματϊνει όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που κακορίηονται από τον 
Νόμο και το Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ. 
 
Θ ευκφνθ των μετόχων περιορίηεται ςτθν ονομαςτικι αξία των μετοχϊν που κατζχουν. Οι μζτοχοι 
ςυμμετζχουν ςτθ διοίκθςθ και ςτα κζρδθ τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με τον Νόμο και τισ διατάξεισ του 
Καταςτατικοφ. Τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν από κάκε μετοχι παρακολουκοφν αυτι 
ςε οποιονδιποτε κακολικό ι ειδικό διάδοχο του μετόχου. Οι μζτοχοι αςκοφν τα δικαιϊματά τουσ ςε ςχζςθ 
με τθ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ μόνο μζςω των Γενικϊν Συνελεφςεων. Οι μζτοχοι ζχουν δικαίωμα προτίμθςθσ 
ςε κάκε μελλοντικι αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ, ανάλογα με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο 
υφιςτάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 13 § 7, του Ν. 2190/1920 και ςτο άρκρο 5 του 
Καταςτατικοφ. 
 
Το μζριςμα κάκε μετοχισ πλθρϊνεται ςτον κομιςτι τθσ μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν θμερομθνία τθσ 
Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ που ενζκρινε τισ ετιςιεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ και το αργότερο ςε 
επτά εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία προςδιοριςμοφ των δικαιοφχων του μερίςματοσ. Κατά τθν 
Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ορίηονται οι θμερομθνίεσ αποκοπισ και προςδιοριςμοφ δικαιοφχων, θ 
θμερομθνία καταβολισ και ο τρόποσ πλθρωμισ του μερίςματοσ. Θ πλθροφόρθςθ αυτι είναι διακζςιμθ ςτθν 
ιςτοςελίδα του χρθματιςτθρίου και ςτθν  επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ, ενϊ ταυτόχρονα ανακοινϊνεται 
και ςτον τφπο. Θ πλθρωμι του μερίςματοσ γίνεται μζςω πιςτωτικοφ ιδρφματοσ τθσ επιλογισ τθσ Εταιρείασ 
(Ρλθρϊτρια Τράπεηα). Στθν Ρλθρϊτρια Τράπεηα καταβάλλεται το ςφνολο του καταβλθτζου μερίςματοσ το 
οποίο διανζμεται ςτουσ δικαιοφχουσ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που παρζχει θ εταιρεία Ελλθνικά 
Χρθματιςτιρια Α.Ε. κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ του Σ.Α.Τ.  
 
Τα μερίςματα που δεν ηθτικθκαν για μια πενταετία, αφ’ ότου κατζςτθςαν απαιτθτά, παραγράφονται υπζρ 
του Δθμοςίου.  
 
Κάκε μζτοχοσ δικαιοφται να μετζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ είτε αυτοπροςϊπωσ, 
είτε μζςω αντιπροςϊπου. Οι επικυμοφντεσ να ςυμμετάςχουν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ μζτοχοι, οφείλουν να 
δεςμεφςουν - μζςω του χειριςτι τουσ ι, ςτθν περίπτωςθ που οι μετοχζσ τουσ βρίςκονται ςε ειδικό 
λογαριαςμό, μζςω τθσ εταιρείασ Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Α.Ε. - το ςφνολο ι μζροσ των μετοχϊν που 
κατζχουν και να παραλάβουν τθ ςχετικι βεβαίωςθ δζςμευςθσ μετοχϊν, τθν οποία πρζπει να κατακζςουν 
ςτα γραφεία τθσ εταιρείασ πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία ςφγκλιςθσ τθσ Γενικισ 
Συνζλευςθσ. Μζςα ςτθν ίδια προκεςμία πρζπει να κατακζςουν τα τυχόν ζγγραφα νομιμοποίθςθσ των 
αντιπροςϊπων. 
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II. Ρεριοριςμοί ςτθ μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ 

 
Θ μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ γίνεται βάςει των διαδικαςιϊν που ορίηει ο Νόμοσ και οι διατάξεισ 
του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν, ενϊ δεν υφίςτανται βάςει καταςτατικοφ περιοριςμοί ςτθ 
μεταβίβαςι τουσ. 

 
III. Σθμαντικζσ άμεςεσ ι ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ. 

 
Θ εταιρεία ςυμμετζχει με ποςοςτό 6,46% ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ CosmolineA.E. 
 

IV. Μετοχζσ παρζχουςεσ ειδικά δικαιϊματα ελζγχου 
 
Δεν υφίςτανται μετοχζσ τθσ Εταιρείασ που παρζχουν ςτουσ κατόχουσ τουσ ειδικά δικαιϊματα ελζγχου. 

 
V. Ρεριοριςμοί ςτο δικαίωμα ψιφου 

 
Δεν προβλζπονται ςτο Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ περιοριςμοί του δικαιϊματοσ ψιφου που απορρζουν από 
τισ μετοχζσ τθσ. 

 
VI. Συμφωνίεσ μετόχων τθσ Εταιρείασ 

 
Δεν είναι γνωςτι ςτθν Εταιρεία θ φπαρξθ ςυμφωνιϊν μεταξφ των μετόχων τθσ, οι οποίεσ ςυνεπάγονται 
περιοριςμοφσ ςτθ μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ ι ςτθν άςκθςθ των δικαιωμάτων  ψιφου που απορρζουν 
από τισ μετοχζσ τθσ. 

 
VII. Κανόνεσ διοριςμοφ και αντικατάςταςθσ μελϊν Δ.Σ. και τροποποίθςθσ καταςτατικοφ 

 
Οι κανόνεσ που προβλζπει το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ για το διοριςμό και τθν αντικατάςταςθ των μελϊν 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ δεν διαφοροποιοφνται από τα προβλεπόμενα ςτον Κ.Ν. 2190/1920, εκτόσ 
από τισ εξισ ρυκμίςεισ: α) δεν προβλζπεται ότι μζλοσ του Δ.Σ. μπορεί να είναι και νομικό πρόςωπο, β) δεν 
παρζχεται ιδιαίτερο δικαίωμα ςε μετόχουσ να διορίηουν μζλθ του Δ.Σ., γ) δεν προβλζπεται εκλογι μελϊν 
Δ.Σ. βάςει καταλόγων, ε) δεν προβλζπεται θ εκλογι αναπλθρωματικϊν μελϊν και ςτ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ, κανάτου ι εν γζνει απϊλειασ τθσ ιδιότθτασ μζλουσ ι μελϊν του Δ.Σ., τα εναπομείναντα μζλθ 
δεν δφνανται να ςυνεχίςουν το ζργο τουσ άνευ αντικατάςταςθσ των ελλειπόντων μελϊν. Οι κανόνεσ περί 
τροποποίθςθσ του καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ δεν διαφοροποιοφνται ουςιαςτικά από τα προβλεπόμενα 
ςτον Κ.Ν. 2190/1920. 

 
VIIΛ. Αρμοδιότθτα του Δ.Σ. για τθν ζκδοςθ νζων ι για τθν αγορά ιδίων μετοχϊν 

 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 παρ. 1 ςτοιχ. β) και γ) του Κ.Ν. 2190/1920 και ςε ςυνδυαςμό με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 5 του καταςτατικοφ τθσ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ζχει το δικαίωμα, 
κατόπιν ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ που υπόκειται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του 
άρκρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ με τθν ζκδοςθ νζων 
μετοχϊν, με απόφαςι του που λαμβάνεται με πλειοψθφία τουλάχιςτον των δφο τρίτων (2/3) του ςυνόλου 
των μελϊν του. Το ποςόν των αυξιςεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποςό του μετοχικοφ κεφαλαίου που ζχει 
καταβλθκεί κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από τθ Γενικι Συνζλευςθ.  Θ πιο πάνω 
εξουςία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μπορεί να ανανεϊνεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ για χρονικό διάςτθμα 
που δεν υπερβαίνει τα πζντε χρόνια για κάκε ανανζωςθ. 
 
Θ εταιρεία δεν κατζχει ίδιεσ μετοχζσ. 

 
IX. Σθμαντικζσ ςυμφωνίεσ που τίκενται ςε ιςχφ, τροποποιοφνται ι λιγουν ςε περίπτωςθ αλλαγισ ελζγχου 

κατόπιν δθμόςιασ πρόταςθσ. 
 

Δεν υφίςτανται ςυμφωνίεσ, οι οποίεσ τίκενται ςε ιςχφ, τροποποιοφνται ι λιγουν ςε περίπτωςθ αλλαγισ 
ςτον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ κατόπιν δθμόςιασ πρόταςθσ. 
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X. Συμφωνίεσ με μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι το προςωπικό τθσ Εταιρείασ 

 
Δεν υπάρχουν ςυμφωνίεσ τθσ Εταιρείασ με μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ι με το προςωπικό τθσ, οι 
οποίεσ να προβλζπουν τθν καταβολι αποηθμίωςθσ ειδικά ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι απόλυςθσ χωρίσ 
βάςιμο λόγο ι τερματιςμοφ τθσ κθτείασ ι τθσ απαςχόλθςισ τουσ εξαιτίασ δθμόςιασ πρόταςθσ. 

 
 
 
 

Ακινα, 25 Απριλίου 2017 
 
 
 

Για το Διοικθτικό Συμβοφλιο 
 

 
Δθμιτριοσ Κοντομθνάσ 

 
 Δθμιτριοσ Ρολιτόπουλοσ 

 
 
 
 
 
 

  

Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου 

 Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ 
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ΕΚΚΕΣΘ  ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΟΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΘ ΛΟΓΛΣΤΘ 

Ρροσ τουσ μετόχουσ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ «ΛΝΤΕΤΕΚ Α.Ε. – ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ» 
με δ.τ. «INTEΤΕΚ Α.Ε.». 
 
 
Ζκκεςθ Ελζγχου επί των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων 
 
Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ «ΛΝΤΕΤΕΚ Α.Ε. – ΔΛΕΚΝΕΛΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣδ.τ. ΛΝΤΕΤΕΚ Α.Ε.», οι οποίεσ αποτελοφνται από τθν κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ τθσ 31θσ 
Δεκεμβρίου 2016, τισ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ 
χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και 
λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. 
 
Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ 
 
Θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από 
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ, που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, ϊςτε 
να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που 
οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 
 
Ευκφνθ του Ελεγκτι 
 
Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον 
ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου, ποφ ζχουν ενςωματωκεί ςτθν 
Ελλθνικι Νομοκεςία (ΦΕΚ/Βϋ/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ 
δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ 
για το εάν οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. 
 
Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και 
τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του 
ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο 
ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλίδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για 
τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλίδων τθσ 
εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων 
που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ 
ςυνολικισ παρουςίαςθσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. 
 
Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ 
ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. 
 
Γνϊμθ 
 
Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ 
άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ «ΛΝΤΕΤΕΚ Α.Ε. – ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ»  κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 
2016, τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τθσ ροζσ για τθ χριςθ πουζλθξε τθν θμερομθνία αυτι 
ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ. 
  



 

Σελίδα 27 από 65 

 

 
Ζκκεςθ επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Απαιτιςεων 
 
Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου και τθσ Διλωςθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ που περιλαμβάνεται ςτθν ζκκεςθ αυτι, κατ’ εφαρμογι των 
διατάξεων τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 2 (μζροσ Β) του Ν. 4336/2015, ςθμειϊνουμε ότι: 
 
α) Στθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περιλαμβάνεται διλωςθ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, θ οποία 
παρζχει τα πλθροφοριακά ςτοιχεία που ορίηονται ςτο άρκρο 43ββ του Κωδ. Ν. 2190/1920.  
 
β) Κατά τθ γνϊμθ μασ θ Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει καταρτιςκεί ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
νομικζσ απαιτιςεισ του άρκρου 43α και τθσ παραγράφου 1 (περιπτϊςεισ γ’ και δ’) του άρκρου 43ββ του Κωδ. Ν. 
2190/1920 και το περιεχόμενο αυτισ αντιςτοιχεί  με τισ ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 
που ζλθξε τθν 31/12/2016. 
 
Γ) Με βάςθ τθ γνϊςθ που αποκτιςαμε κατά το ζλεγχό μασ, για τθν Εταιρεία ΛΝΤΕΤΕΚ Α.Ε. – ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ 
και το περιβάλλον τθσ, δεν ζχουμε εντοπίςει ουςιϊδεισ ανακρίβειεσ ςτθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ τθσ 
Συμβουλίου. 
 

 
 
 

Χαλάνδρι, 28 Απριλίου 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Γεράςιμοσ Αναςτ. Ηαφειράτοσ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 20901 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUDIT PLUS A.E. 
Λ. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 104, ΧΑΛΑΝΔΛ, Τ.Κ. 15 234 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 172 
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INTERTECHA.E. – ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ 
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ χριςεωσ από 1 Λανουαρίου 2016 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2016 
(ποςά ςε χιλ.ευρϊ, εκτόσ και εάν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΤΘΣΛΕΣ ΧΘΜΑΤΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ 
 
 
 

χριςθσ 
 
 
 
 

1θσ Λανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σφμφωνα με τα 
Διεκνι Ρρότυπα ΧρθματοοικονομικισΑναφοράσ, 

όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
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INTERTECH A.E. – ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ 
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ χριςεωσ από 1 Λανουαρίου 2016 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2016 
(ποςά ςε χιλ.ευρϊ, εκτόσ και εάν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΟΛΛΚΟΥ ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΟΣΓΛΑ ΤΘΝ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2016 

 

Σθμ. 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015

Κφκλοσ εργαςιϊν 4                      30.230                      28.877 

Κόςτοσ πωλθκζντων 5                    (25.349)                    (22.928)

Μικτό κζρδοσ                        4.881                        5.949 

Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ 7                      (2.123)                      (2.168)

Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ 7                      (4.785)                      (4.008)

Λοιπά ζξοδα                           (48)                         (332)

Λοιπά ζςοδα εκμετάλλευςθσ 6                           713                           465 

Χρθματοοικονομικά  ζςοδα                             24                             29 

Χρθματοοικονομικά  ζξοδα 8                         (838)                         (616)

Ρρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ λόγω πτϊχευςθσ 15                         (411)                             -   

Απομείωςθ χρθμ/κϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων αποτιμϊμενων ςτθν 

εφλογθ αξία με μεταβολζσ ςτα κζρδθ ι τισ ηθμίεσ
13

                            -                           (150)

Απομείωςθ ςυμμετοχισ ςε κυγατρικι                             -                             (67)

Ηθμίεσ προ φόρων                      (2.587)                         (898)

Φόροσ ειςοδιματοσ 9                           (56)                             31 
Ηθμίεσ μετά από φόρουσ  (Α)                      (2.643)                         (867)

Ηθμίεσ από επαναμζτρθςθ προγραμμάτων κακοριςμζνων παροχϊν 20                           (16)                           (16)

Φόροι ειςοδιματοσ 9                               5                               5 

Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα μετά από φόρουσ (Β)                           (11)                           (11)
Συγκεντρωτικζσ ςυνολικζσ ηθμίεσ μετά από φόρουσ (Α)+(Β)                      (2.654)                         (878)

Ηθμίεσ ανά μετοχι  (βαςικζσ και απομειωμζνεσ) 10                    (0,2353)                    (0,0772)

Μζςοσ Στακμικόσ Αρικμόσ Μετοχϊν (Βαςικόσ )               11.233.200               11.233.200 

Μζςοσ Στακμικόσ Αρικμόσ Μετοχϊν (Απομειωμζνοσ)               11.233.200               11.233.200 

Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων                      (1.362)                           (94)

Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν 

αποτελεςμάτων και ςυνολικϊν αποςβζςεων                      (1.163)                             26 

Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων
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INTERTECH A.E. – ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ 
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ χριςεωσ από 1 Λανουαρίου 2016 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2016 
(ποςά ςε χιλ.ευρϊ, εκτόσ και εάν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΧΘΜΑΤΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΚΕΣΘΣ ΤΘΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2016 

Σθμ. 31.12.2016 31.12.2015

ΕΝΕΓΘΤΛΚΟ

Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία

Λδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 11           3.745           3.767 

Αςϊματα πάγια ςτοιχεία 11              503              153 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 12              783              604 

Χρθμ/κά περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία με μεταβολζσ ςτα 

κζρδθ ι τισ ηθμίεσ 13, 25                44                44 

Σφνολο μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων           5.075           4.568 

Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία

Αποκζματα 14           4.816           5.426 

Εμπορικζσ απαιτιςεισ 15           8.209           9.849 

Ρροκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 16           2.074           2.108 

Χρθματικά διακζςιμα 17              407           1.454 

Σφνολο Κυκλοφοροφντων  περιουςιακϊν ςτοιχείων         15.506         18.837 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΓΘΤΛΚΟΥ         20.581         23.405 

ΛΔΛΑ ΚΕΦΑΛΑΛΑ ΚΑΛ ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ

Μδια κεφάλαια 

Μετοχικό κεφάλαιο 18           8.200           8.200 

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο           3.746           3.746 

Λοιπά αποκεματικά 19         11.152         11.528 

Ηθμιζσ εισ νζον       (12.542)       (10.264)

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων         10.556         13.210 

Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ 

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ 21              473           1.334 

Ρροβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ 20              300              277 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 9              231              180 

Σφνολο Μακροπρόκεςμων Υποχρεϊςεων           1.004           1.791 

Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ

Ρρομθκευτζσ 23           3.504           5.718 

Βραχυπρόκεςμα δάνεια 22           4.070           1.201 

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ 21              913              852 

Φόροι ειςοδιματοσ πλθρωτζοι                30                30 

Δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 24              504              603 

Σφνολο Βραχυπρόκεςμων Υποχρεϊςεων           9.021           8.404 

Σφνολο Υποχρεϊςεων         10.025         10.195 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΔΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΛΩΝ ΚΑΛ  ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ         20.581         23.405 

Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων
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INTERTECH A.E. – ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ 
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ χριςεωσ από 1 Λανουαρίου 2016 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2016 
(ποςά ςε χιλ.ευρϊ, εκτόσ και εάν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΛΔΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΛΩΝ ΓΛΑ ΤΘΝ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2016 

 
 

 Μετοχικό 

κεφάλαιο          

 Διαφορά από ζκδοςθ 

μετοχϊν υπζρ το άρτιο  Λοιπά αποκεματικά   Ηθμίεσ εισ νζο  Σφνολο 

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων ζναρξθσ  1 Λανουαρίου 2015                      8.200                               3.746                            11.528                        (9.386)                    14.088 

Ηθμίεσ μετά από φόρουσ χριςεωσ                              -                                       -                                      -                           (867)                        (867)

Λοιπά ςυγκεντρωτικά ζςοδα/(ζξοδα) χριςεωσ                              -                                       -                                      -                             (11)                          (11)
Σφνολο ιδίων κεφαλαίων  λιξθσ 31 Δεκεμβρίου 2015                      8.200                               3.746                            11.528                      (10.264)                    13.210 

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων ζναρξθσ  1 Λανουαρίου 2016                      8.200                               3.746                            11.528                      (10.264)                    13.210 

Ηθμίεσ μετά από φόρουσ χριςεωσ                              -                                       -                                      -                        (2.643)                     (2.643)

Λοιπά ςυγκεντρωτικά ζςοδα/(ζξοδα) χριςεωσ                              -                                       -                                      -                             (11)                          (11)

Μεταφορά αφορολόγθτων αποκεματικϊν                              -                                       -                               (376)                            376                              - 
Σφνολο ιδίων κεφαλαίων  λιξθσ 31 Δεκεμβρίου 2016                      8.200                               3.746                            11.152                      (12.542)                    10.556 

Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων
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INTERTECH A.E. – ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ 
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ χριςεωσ από 1 Λανουαρίου 2016 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2016 
(ποςά ςε χιλ.ευρϊ, εκτόσ και εάν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΑΜΕΛΑΚΩΝ ΟΩΝ ΓΛΑ ΤΘΝ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2016 

 

Σθμ. 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015

Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ  

Ηθμίεσ προ φόρων                     (2.587)                        (898)

Πλζον / μείον προςαρμογζσ για:

Αποςβζςεισ 7                          199                          120 

Ρροβλζψεισ                          610                          (48)

Απομείωςθ χρθμ/κϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων αποτιμϊμενων ςτθν εφλογθ αξία με 

μεταβολζσ ςτα κζρδθ ι τισ ηθμίεσ                               -                          150 

Απομείωςθ ςυμμετοχισ ςε κυγατρικι                               -                            67 

Χρθματοοικονομικά ζξοδα                          814                          587 

Πλζον/ μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμών κεφαλαίου κίνθςθσ ι που 

ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ:

Μείωςθ/ (αφξθςθ) μακροπρόκεςμων απαιτιςεων                            (1)                              - 

Μείωςθ / (αφξθςθ) αποκεμάτων                          431                        (710)

Μείωςθ απαιτιςεων                          972                       1.732 

Αφξθςθ/ (μείωςθ) υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν)                     (2.313)                          559 

Μείον:

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα 8                        (838)                        (616)

Σφνολο ειςροϊν/(εκροϊν)  από/(για) λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (α)                     (2.713)                          943 

Επενδυτικζσ Δραςτθριότθτεσ

Αγορά ενςϊματων και αςϊματων παγίων ςτοιχείων                        (527)                          (35)

Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων και αςϊματων παγίων ςτοιχείων                               -                              1 

Τόκοι ειςπραχκζντεσ                            24                              - 

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ κυγατρικισ 16                          100                            50 

Σφνολο ειςροϊν/(εκροϊν)  από/(για) επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (β)                        (403)                            16 

Χρθματοοικονομικζσ Δραςτθριότθτεσ

Ειςπράξεισ βραχυπρόκεςμων δανείων                     12.731                       6.681 

Εξοφλιςεισ βραχυπρόκεςμων δανείων                     (9.862)                     (6.718)

Εξοφλιςεισ υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ (χρεολφςια)                        (800)                        (491)

Σφνολο ειςροϊν/(εκροϊν) από/(για) χρθματοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ (γ)                       2.069                        (528)

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμ.διακ.και ιςοδφναμα χριςεωσ (α) + (β) + (γ)                     (1.047)                          431 

Ταμειακά Διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςεωσ 17                       1.454                       1.023 
Ταμειακά Διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςεωσ 17                          407                       1.454 

Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων
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ΕΡΛΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΡΕΞΘΓΘΜΑΤΛΚΕΣ ΣΘΜΕΛΩΣΕΛΣ ΕΡΛ ΤΩΝ ΧΘΜΑΤΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΤΑΛΕΛΑ 

 
Θ Εταιρεία ΛΝΤΕΤΕΚ Α.Ε. - ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ ιδρφκθκε το 1990 και δραςτθριοποιείται ωσ αποκλειςτικόσ 
αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα των προϊόντων υψθλισ τεχνολογίασ του οίκου PanasonicCorp. Θ ςειρά προϊόντων 
καλφπτει τουσ τομείσ α) Καταναλωτικϊν Θλεκτρονικϊν Ειδϊν (Τθλεοράςθ, Ψθφιακζσ Κάμερεσ/Βιντεοκάμερεσ, 
προϊόντα προςωπικισ φροντίδασ), β) Ρροϊόντων Τθλεπικοινωνίασ (Αςφρματεσ ςυςκευζσ τθλεφωνίασ, 
αξεςουάρ ιχου και εικόνασ), γ) Αυτοματιςμόσ Γραφείου (Επαγγελματικά Τθλεφωνικά Κζντρα, Συςκευζσ fax, 
εκτυπωτζσ MFP), δ) Επαγγελματικζσ Λφςεισ Εικόνασ και Ιχου (Projectors, ςυςτιματα αναπαραγωγισ, CCTV). 
 

Θ ςυμφωνία αποκλειςτικισ διανομισ - μεταξφ τθσ Εταιρείασ και τθσ PANASONIC EUROPE Ltd - ανανεϊκθκε με 
τθ «Σφμβαςθ διανομισ» τθσ 01-04-2017, με βάςθ τθ ςυνικθ πρακτικι των τελευταίων ετϊν. 
 

Επίςθσ, από το 2011 θ Εταιρεία είναι ο αποκλειςτικόσ διανομζασ των προϊόντων SATEL (προϊόντα ςυναγερμοφ 
και ελζγχου πρόςβαςθσ) ενϊ το 2013 δραςτθριοποιείται ωσ αποκλειςτικόσ ειςαγωγζασ και διανομζασ ςτθν 
Ελλάδα των προϊόντων iLuv (αξεςουάρ κινθτισ τθλεφωνίασ). Το 2014 δθμιουργικθκε νζο τμιμα που 
ειδικεφεται ςτο StrategicSecurityConsulting. 
 

Τζλοσ το Δεκζμβριο του 2014 θ Εταιρεία υπζγραψε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία RICOH (εκτυπωτικά και 
πολυμθχανιματα) κακϊσ και με τθν εταιρεία GESTENTER (ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ Printing Services). 
 

Οι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ είναι ειςθγμζνεσ ςτθν κφρια αγορά του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν. 
 

Θ διάρκεια τθσ Εταιρείασ ορίςκθκε μζχρι τθν 31
θ
  Δεκεμβρίου 2050, ενϊ ωσ ζδρα ο Διμοσ Ελλθνικοφ - 

Αργυροφπολθσ.  
 

Ο αρικμόσ προςωπικοφ τθσ Εταιρείασ ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2016 ανζρχεται ςτα 62 άτομα. Στισ 31 Δεκεμβρίου 
2015 ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ του προςωπικοφ τθσ Εταιρείασ ιταν 67άτομα. 
 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ενζκρινε τισ ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ για τθ 
χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, ςτισ 25 Απριλίου 2017. Οι αναφερόμενεσ χρθματοοικονομικζσ 
καταςτάςεισ υπόκεινται ςε οριςτικι ζγκριςθ από τθν Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων. 

2.1 ΒΑΣΘ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΤΩΝ ΧΘΜΑΤΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ 
Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Ε.). 

Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, εκτόσ 
από τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, τα οποία αποτιμϊνται ςτθν 
εφλογθ αξία. Επίςθσ, οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με τθν παραδοχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ 
δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρείασ. 
 

Θ προετοιμαςία των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ, απαιτεί τθ χριςθ κρίςιμων 
λογιςτικϊν εκτιμιςεων. Επίςθσ απαιτεί τθν κρίςθ τθσ Διοίκθςθσ ςτθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν που 
ζχουν υιοκετθκεί. Οι τομείσ που απαιτοφν υψθλότερου βακμοφ κρίςθ ι είναι εξαιρετικά πολφπλοκοι ι οι 
τομείσ όπου οι υποκζςεισ και οι εκτιμιςεισ είναι ςθμαντικζσ για τισ λογιςτικζσ καταςτάςεισ, αναφζρονται 
κατωτζρω ςτθν ςθμείωςθ 2.3. 
 
Θ Εταιρεία ςυμμετείχε με ποςοςτό 100% ςτθν κυγατρικι εταιρεία ΚΒΛ Impuls Hellas A.E. και οι οικονομικζσ 
καταςτάςεισ τθσ κυγατρικισ περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ με τθν 
μζκοδο τθσ πλιρουσ ενοποίθςθσ μζχρι τθ 14

θ
 Αυγοφςτου 2015 ,όπου μετά τθν θμερομθνία αυτι πουλικθκε. 

Ππωσ αναφζρεται αναλυτικότερα ςτθν ςθμείωςθ 3 για τθν εν λόγω ςυμμετοχι κατά τθ τρζχουςα περίοδο 
εφαρμόςτθκαν οι διατάξεισ του ΔΡΧΑ 5. Επιςθμαίνεται ότι λόγω του γεγονότοσ ότι θ κυγατρικι KB IMPULS 
HELLAS ΑΕ πωλικθκε τθν 14.08.2015, προετοιμάηονται μόνο ατομικζσ εταιρικζσ χρθματοοικονομικζσ 
καταςτάςεισ για τθ χριςθ που λιγει 31 Δεκεμβρίου 2016, και όχι ενοποιθμζνεσ χρθματοοικονομικζσ 
καταςτάςεισ. 
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 2.2 ΒΑΣΛΚΕΣ ΛΟΓΛΣΤΛΚΕΣ ΑΧΕΣ 

 
 

(α) Μετατροπι ξζνων νομιςμάτων 
 

(1) Νόμιςμα μζτρθςθσ και αναφοράσ 
 
Το νόμιςμα μζτρθςθσ και αναφοράσ τθσ Εταιρείασ είναι το Ευρϊ.Κατά ςυνζπεια οι 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε Ευρϊ (€), το νόμιςμα αποτίμθςθσ τθσ 
εταιρείασ. 

 
(2) Συναλλαγζσ και υπόλοιπα 

 
Οι ςυναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα μετατρζπονται ςε Ευρϊ βάςει των ιςοτιμιϊν που ιςχφουν κατά τισ 
θμερομθνίεσ των ςυναλλαγϊν. Οι απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα κατά τθν 
θμερομθνίαςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων προςαρμόηονται, ϊςτε να αντανακλοφν τισ 
ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ τθσ θμερομθνίασ ςφνταξθσ. Τα κζρδθ και οι ηθμίεσ που προκφπτουν 
από τζτοιεσ ςυναλλαγζσ (και από τθ μετατροπι ςε Ευρϊ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και 
πακθτικοφ,που απαιτοφνται ι οφείλονται, ςε ξζνο νόμιςμα) αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ 
αποτελεςμάτων. 
 

(β) Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 
 

Τα πάγια ςτοιχεία του ενεργθτικοφ απεικονίηονται ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ςτισ αξίεσ 
κτιςθσ τουσ ι ςτισ αξίεσ κόςτουσ, όπωσ αυτζσ  προςδιορίςτθκαν βάςει εφλογων αξιϊν κατά τθν 
θμερομθνία μετάβαςθσ, μείον τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ τυχόν απαξιϊςεισ αυτϊν. Το κόςτοσ 
κτιςθσ περιλαμβάνει όλεσ τισ άμεςα επιρριπτζεσ δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ των ςτοιχείων. 
 
Μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ καταχωροφνται ςε επαφξθςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ των ενςϊματων παγίων ι 
ωσ ξεχωριςτά πάγια, μόνο κατά τθν ζκταςθ που οι δαπάνεσ αυτζσ αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά 
οφζλθ που αναμζνεται να ειςρεφςουν από τθ χριςθ του πάγιου ςτοιχείου και με τθν προχπόκεςθ ότι 
το κόςτοσ τουσ μπορεί να επιμετρθκεί αξιόπιςτα. Το κόςτοσ επιςκευϊν και ςυντθριςεων καταχωρείται 
ςτα αποτελζςματα τθσ περιόδου που πραγματοποιοφνται. 
 
Οι αποςβζςεισ των λοιπϊν  ενςωμάτων παγίων (πλθν οικοπζδων τα οποία δεν αποςβζνονται) 
υπολογίηονται με τθ ςτακερι μζκοδο ςτθ διάρκεια τθσ  ωφζλιμθσ ηωισ τουσ που 
λαμβάνεταιωσακολοφκωσ : 
 
Κτίρια  35 ζτθ 
Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ  5 ζτθ 
Αυτοκίνθτα  5-10 ζτθ 
Λοιπόσ εξοπλιςμόσ  5-10 ζτθ 
 
Οι υπολειμματικζσ αξίεσ και οι ωφζλιμεσ ηωζσ των ενςϊματων παγίων υπόκεινται ςε επανεξζταςθ ςε 
κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ. Πταν οι λογιςτικζσ αξίεσ των ενςϊματων ακινθτοποιιςεων 
υπερβαίνουν τθν ανακτιςιμθ αξία τουσ, θ διαφορά (απομείωςθ) καταχωρείται άμεςα ωσ ζξοδο ςτα 
αποτελζςματα. 
 
Κατά τθν απόςυρςθ ι πϊλθςθ κάποιου περιουςιακοφ ςτοιχείου, το ςχετικό κόςτοσ και οι ςωρευμζνεσ 
αποςβζςεισ διαγράφονται από τουσ αντίςτοιχουσ λογαριαςμοφσ τθ χρονικι περίοδο τθσ απόςυρςθσ ι 
τθσ πϊλθςθσ και τα ςχετικά κζρδθ ι ηθμιζσ αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα χριςθσ. Πταν τα 
αποςυρόμενα ι πωλοφμενα ενςϊματα πάγια ζχουν αποτιμθκεί ςτισ εφλογεσ αξίεσ τουσ, το τυχόν 
αποκεματικό αναπροςαρμογισ που υπάρχει ςτα ίδια κεφάλαια κατά τθν απόςυρςθ ι πϊλθςθ, 
μεταφζρεται ςτα κζρδθ εισ νζον. 
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(γ) Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 

 
Λογιςμικό (και προγράμματα) 
 
Τα λογιςμικά προγράμματα αφοροφν ςτο κόςτοσ αγοράσ λογιςμικοφ, κακϊσ και κάκε δαπάνθ που ζχει 
πραγματοποιθκεί προκειμζνου αυτό να τεκεί ςε κακεςτϊσ λειτουργίασ. Οι δαπάνεσ που ενιςχφουν ι 
επεκτείνουν τθν απόδοςθ των προγραμμάτων λογιςμικοφ πζρα από τισ αρχικζσ προδιαγραφζσ τουσ, 
αναγνωρίηονται ωσ κεφαλαιουχικι δαπάνθ και προςτίκενται ςτο αρχικό κόςτοσ του λογιςμικοφ. Το 
κόςτοσ αγοράσ που αναγνωρίηεται ωσ αςϊματθ ακινθτοποίθςθ αποςβζνεται με χριςθ  τθσ ςτακερισ 
μεκόδου ςτθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του (5-8) ζτθ. 

 
(δ) Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

 
Οι ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ και άλλα μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ εξετάηονται για 
πικανι ηθμία απομείωςθσ, όποτε γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ περιςτάςεισ δείχνουν ότι θ λογιςτικι αξία 
τουσ μπορεί να μθν είναι ανακτιςιμθ. Οποτεδιποτε θ λογιςτικι αξία κάποιου περιουςιακοφ ςτοιχείου 
υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό του, θ αντίςτοιχθ ηθμιά απομείωςθσ του καταχωρείται ςτα 
αποτελζςματα χριςθσ. Θ ανακτιςιμθ αξία ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου είναι το μεγαλφτερο ποςό 
μεταξφ τθσ εκτιμϊμενθσ κακαρισ τιμισ πϊλθςθσ και τθσ αξίασ χριςθσ (valueinuse). Κακαρι αξία 
πϊλθςθσ κεωρείται θ εφικτι πρόςοδοσ από τθν πϊλθςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ςτα πλαίςια 
μίασ αμφοτεροβαροφσ ςυναλλαγισ ςτθν οποία τα μζρθ ζχουν πλιρθ γνϊςθ και προςχωροφν 
οικειοκελϊσ, μετά από τθν αφαίρεςθ κάκε πρόςκετου άμεςου κόςτουσ διάκεςθσ του περιουςιακοφ 
ςτοιχείου, ενϊ, αξία εν χριςει είναι θ παροφςα αξία των εκτιμϊμενων μελλοντικϊνταμειακϊν ροϊν 
που αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν από τθ ςυνεχι χριςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και από τθ 
διάκεςι του ςτο τζλοσ τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ του. Αν μια επιχείρθςθ δεν ζχει τθ δυνατότθτα 
να εκτιμιςει (απομονϊςει) το ανακτιςιμο ποςό κάποιου ςυγκεκριμζνου περιουςιακοφ ςτοιχείου για 
το οποίο υπάρχει ζνδειξθ απομείωςθσ τθσ αξίασ του, τότε προςδιορίηει το ανακτιςιμο ποςό τθσ 
μονάδασ που  ανικει το περιουςιακό ςτοιχείο, θ οποία και δθμιουργεί τισ ταμειακζσ ροζσ. 

 
Αντιλογιςμόσ ηθμιάσ απομείωςθσ τθσ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων που λογίςκθκε ςε προθγοφμενα 
ζτθ, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανζσ ενδείξεισ ότι θ απομείωςθ αυτι δεν υπάρχει πλζον ι ζχει 
μειωκεί. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο ανωτζρω αντιλογιςμόσ αναγνωρίηεται ωσ ζςοδο. 
 

(ε) Επενδφςεισ και Λοιπά (πρωτογενι) Χρθματοοικονομικά Ρεριουςιακά Στοιχεία 
 

Τα (πρωτογενι) χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που εμπίπτουν και ρυκμίηονται από τισ 
διατάξεισ του ΔΛΡ 39, ταξινομοφνται - ανάλογα με τθ φφςθ και τα χαρακτθριςτικά τουσ -ςε μία από τισ 
παρακάτω τζςςερισ κατθγορίεσ: 

 

 Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 

 Απαιτιςεισ και δάνεια 

 Διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ επενδφςεισ 

 Διακρατοφμενεσ ζωσ τθ λιξθ επενδφςεισ  
 

Τα εν λόγω χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία, αρχικά αναγνωρίηονται ςτο κόςτοσ κτιςθσ που 
αντιπροςωπεφει τθν εφλογθ αξία, πλζον - ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ - των άμεςων δαπανϊν 
απόκτθςθσ/ςυναλλαγισ. Οι αγορζσ και οι πωλιςεισ των επενδφςεων αναγνωρίηονται κατά τθν 
θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ που είναι και θ θμερομθνία που θ Εταιρεία δεςμεφεται να αγοράςει ι να 
πωλιςει το ςτοιχείο. 
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 Θ κατθγοριοποίθςθ των ανωτζρω χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων γίνεται μετά τθν αρχικι 
αναγνϊριςθ και,ςτισ περιπτϊςεισ που επιτρζπεται, επανεξετάηεται περιοδικϊσ και πικανόν 
ανακεωρείται. 
 
(i) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων: 

Ρρόκειται για το εμπορικό χαρτοφυλάκιο τθσ εταιρείασ που περιλαμβάνει επενδφςεισ που 
αποκτικθκαν με ςκοπό τθν ρευςτοποίθςι τουσ ςτο άμεςο μζλλον, κακϊσ και τα χρθματοοικονομικά 
ςτοιχεία που αναγνωρίηονται ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων. Κζρδθ ι ηθμίεσ από τθν 
αποτίμθςθ των ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα χριςθσ. 

 
(ii) Απαιτιςεισ και δάνεια: 

Οι απαιτιςεισ και τα δάνεια που δθμιουργοφνται αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με βάςθ τθ 
μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Κζρδθ και ηθμίεσ καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ 
αποτελεςμάτων τθσ χριςθσ, όταν τα ςχετικά κονδφλια διαγράφονται ι απομειϊνονται, κακϊσ 
επίςθσ και μζςω τθσ διαδικαςίασ απόςβεςθσ. Οι λογαριαςμοί απαιτιςεων κατά πελατϊν, 
αναγνωρίηονται ςτθν τιμολογιακι τουσ αξία και ςυνικωσ ειςπράττονται ςε χρονικό διάςτθμα 
μεταξφ 30 ζωσ 120 θμερϊν.  Ρρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ δθμιουργείταιόταν θ είςπραξι 
τουσ κεωρείται αβζβαιθ. Θ πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ επιβαρφνει τα αποτελζςματα τθσ 
χριςθσ και αναπροςαρμόηεται κάκε φορά που απαιτείται. Οι απαιτιςεισ οι οποίεσ ζχουν καταςτεί 
ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ διαγράφονται με μείωςθ τθσ ιδθ ςχθματιςκείςασ αντίςτοιχθσ πρόβλεψθσ. 

 
(iii) Διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ επενδφςεισ: 

Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που δεν μποροφν να ταξινομθκοφν ςε καμία από τισ 
ανωτζρω κατθγορίεσ χαρακτθρίηονται και ταξινομοφνται ωσ διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ επενδφςεισ. 
Μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, οι διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ επενδφςεισ αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ 
αξία και τα προκφπτοντα κζρδθ και ηθμίεσ καταχωροφνται απ’ ευκείασ ςε διακεκριμζνο κονδφλι τθσ 
κακαρισ κζςθσ μζχρι τθν πϊλθςθ ι τθ διαγραφι ι τθν απομείωςθ τθσ επζνδυςθσ. 
 
 
 
Θ τρζχουςα αξία των εν λόγω επενδφςεων που εμπορεφονται ςε οργανωμζνθ χρθματιςτθριακι 
αγορά προκφπτει από τθ ςχετικι χρθματιςτθριακι αξία τθσ επζνδυςθσ κατά τθν θμερομθνία 
κλειςίματοσ. Αναφορικά με τισ επενδφςεισ που δεν εμπορεφονται ςε ενεργι αγορά, θ εφλογθ αξία 
υπολογίηεται με βάςθ ςχετικζσ τεχνικζσ αποτίμθςθσ. Αυτζσ οι τεχνικζσ βαςίηονται ςε πρόςφατεσ 
αμφοτεροβαρείσ ςυναλλαγζσ παρόμοιων επενδφςεων, με αναφορά ςτθ  χρθματιςτθριακι αξία μίασ 
άλλθσ επζνδυςθσ με παρεμφερι χαρακτθριςτικά με αυτά τθσ αποτιμϊμενθσ, ι με ανάλυςθ 
προεξοφλθμζνων χρθματοροϊν και μοντζλα αποτίμθςθσ επενδφςεων. 

 
(iv) Επενδφςεισ διακρατοφμενεσ ζωσ τθ λιξθ τουσ : 

Μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία με ςυγκεκριμζνεσ ι κακοριςμζνεσ πλθρωμζσ και 
ςυγκεκριμζνεσ λιξεισ κατθγοριοποιοφνται ωσ διακρατοφμενα ζωσ τθ λιξθ, όταν θ Εταιρεία ζχει τθν 
πρόκεςθ και ικανότθτα να τα διακρατιςει ζωσ αυτι. Μετά τθν αρχικι τουσ αναγνϊριςθ οι 
διακρατοφμενεσ ζωσ τθ λιξθ επενδφςεισ επιμετρϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ τουσ, μείον τθν 
τυχόν απομείωςι τουσ. 

 
Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία για τα οποία δεν μπορεί να επιμετρθκεί αξιόπιςτα θ εφλογθ αξία τουσ, 
αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ, μείον τθν τυχόν απομείωςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται από 
το ΔΛΡ 39. 
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(ςτ) Από-αναγνϊριςθ Χρθματοοικονομικϊν Απαιτιςεων και Υποχρεϊςεων: 
 

(i) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ: Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ (ι κατά 
περίπτωςθ το μζροσ ενόσ χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι το μζροσ μίασ ομάδασ 
χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ) από-αναγνωρίηονται όταν: 

 
 τα δικαιϊματα για τθν ειςροι ταμειακϊν πόρων ζχουν εκπνεφςει 
 
 θ Εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα ςτθν αποκόμθςθ ταμειακϊν πόρων από το ςυγκεκριμζνο 

ςτοιχείο ενεργθτικοφ, αλλά ζχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρζωςθ προσ τρίτουσ να τα 
εξοφλιςει πλιρωσ - χωρίσ ςθμαντικι κακυςτζρθςθ, υπό μορφινκάποιασ ςφμβαςθσ 
μεταβίβαςθσ. Θ Εταιρεία ζχει μεταβιβάςει το δικαίωμα αποκόμθςθσ  ταμειακϊν πόρων από το 
ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο ενεργθτικοφ, ενϊ παράλλθλα είτε (α) ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά 
όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ ι (β) δεν ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά όλουσ τουσ 
κινδφνουσ και τα οφζλθ, παρότι ζχει μεταβιβάςει τον ζλεγχο του ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου. 
Πταν θ Εταιρεία ζχει μεταβιβάςει τα δικαιϊματα αποκόμθςθσ των ταμειακϊν πόρων από 
κάποιο ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο ενεργθτικοφ, αλλά παράλλθλα δεν ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά 
όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ ι τον ζλεγχο του ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου, τότε το ςτοιχείο 
του ενεργθτικοφ αναγνωρίηεται ςτο βακμό που ςυνεχίηεται θ ςυμμετοχι τθσ Εταιρείασ ςτο 
περιουςιακό αυτό ςτοιχείο. Θ ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι θ οποία ζχει τθ μορφι εγγφθςθσ επί 
του μεταβιβαηόμενου ςτοιχείου αποτιμάται ςτθχαμθλότερθ αξία μεταξφ του αρχικοφ 
υπολοίπου του ςτοιχείου ενεργθτικοφ και του μζγιςτου ποςοφ που μπορεί θ Εταιρεία να 
κλθκεί να καταβάλει. 
 
Πταν θ ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι είναι υπό τθ μορφι δικαιωμάτων αγοράσ και/ι πϊλθςθσ επί 
του ςτοιχείου ενεργθτικοφ (ςυμπεριλαμβανομζνων και δικαιωμάτων που διακανονίηονται 
ταμειακά), ο βακμόσ ςυνεχιηόμενθσ εμπλοκισ τθσ Εταιρείασ είναι θ αξία του μεταβιβαηόμενου 
ςτοιχείου που δφναται θ Εταιρεία να επαναγοράςει, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ ενόσ 
δικαιϊματοσ πϊλθςθσ του ςτοιχείου το οποίο αποτιμάται ςε εφλογεσ αξίεσ, όπου θ 
ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι τθσ Εταιρείασ περιορίηεται ςτθ χαμθλότερθ μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ 
του μεταβιβαηόμενου ςτοιχείου και τθν τιμι άςκθςθσ του δικαιϊματοσ. 

 
(ii) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία πακθτικοφ: Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία πακθτικοφ από-

αναγνωρίηονται όταν οι υποχρεϊςεισ ακυρϊνονται ι εκπνζουν ι δεν υφίςτανται πλζον. Στθν 
περίπτωςθ όπου μία υφιςτάμενθ υποχρζωςθ αντικακίςταται από μία άλλθ από τον ίδιο δανειςτι, 
αλλά με ουςιαςτικά διαφορετικοφσ όρουσ, ι ςτθν περίπτωςθ όπου υπάρχουν ουςιαςτικζσ αλλαγζσ 
ςτουσ όρουσ μίασ υφιςτάμενθσ υποχρζωςθσ, τότε από-αναγνωρίηεται θ αρχικι υποχρζωςθ και 
αναγνωρίηεται μία νζα υποχρζωςθ και θ διαφορά που προκφπτει αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα 
χριςθσ.  

 
(η) Αποκζματα 

 
Τα αποκζματα αποτιμϊνται ςτθν χαμθλότερθ αξία μεταξφ κόςτουσ κτιςθσ και κακαρισ 
ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ. Το κόςτοσ προςδιορίηεται με τθ μζκοδο του μζςου ςτακμικοφ κόςτουσ 
αγοράσ. Θ κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία εκτιμάται με βάςθ τισ τρζχουςεσ τιμζσ πϊλθςθσ των 
αποκεμάτων ςτα πλαίςια τθσ ςυνικουσ δραςτθριότθτασ. Απαξιϊςεισ/διαγραφζσ αναγνωρίηονται ςτα 
αποτελζςματα τθσ χριςθσ κατά τθν οποία προκφπτουν.  
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 (θ) Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 
 
Θ Εταιρεία κεωρεί τισ προκεςμιακζσ κατακζςεισ και άλλεσ υψθλισ ρευςτότθτασ επενδφςεισ, με αρχικι 
λιξθ μικρότερθ των τριϊν μθνϊν, ωσ χρθματικά διακζςιμα. Για τθ ςφνταξθ τθσ κατάςταςθσ ταμειακϊν 
ροϊν, τα χρθματικά διακζςιμα αποτελοφνται από μετρθτά και κατακζςεισ ςε τράπεηεσ, κακϊσ και 
χρθματικά διακζςιμα με τθν ζννοια που προςδιορίηονται ανωτζρω. 

  
(κ) Φόροσ ειςοδιματοσ (τρζχων και αναβαλλόμενοσ) 

 
Ο τρζχων και αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ υπολογίηονται βάςει των ςχετικϊν κονδυλίων των 
οικονομικϊν καταςτάςεων, ςφμφωνα με τουσ φορολογικοφσ νόμουσ που ιςχφουν. Ο τρζχων φόροσ 
ειςοδιματοσ αφορά ςε φόρο επί των φορολογθτζων κερδϊν τθσ εταιρείασ, όπωσ αυτά 
αναμορφϊκθκαν - ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του φορολογικοφ νόμου - και υπολογίςτθκε με βάςθ τον 
ιςχφοντα φορολογικό ςυντελεςτι. 
 
Θ αναβαλλόμενθ φορολογία υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο υποχρεϊςεωσ (liabilitymethod) 
ςε όλεσ τισ προςωρινζσ φορολογικζσ διαφορζσ, κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ, μεταξφ τθσ 
φορολογικισ βάςθσ και τθσ λογιςτικισ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων. 
 
Οι αναμενόμενεσ φορολογικζσ επιπτϊςεισ από τισ προςωρινζσ φορολογικζσ διαφορζσ προςδιορίηονται 
και εμφανίηονται είτε ωσ μελλοντικζσ (αναβαλλόμενεσ) φορολογικζσ υποχρεϊςεισ, είτε ωσ 
αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ. 
 
Οι εκπεςτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ, κακϊσ και οι μεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμιζσ, κατατάςςονται 
ωσ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ, κατά τθν ζκταςθ που πικανολογείται ότι κα υπάρχει 
διακζςιμο φορολογθτζο κζρδοσ, ζναντι του οποίου θ εκπεςτζα προςωρινι διαφορά μπορεί να 
αξιοποιθκεί. 
 
Θ λογιςτικι αξία των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων ανακεωρείται ςε κάκε θμερομθνία 
ιςολογιςμοφ και μειϊνεται ςτο βακμό που πικανολογείται ότι δεν κα υπάρξουν αρκετά φορολογθτζα 
κζρδθ, ζναντι των οποίων κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί μζροσ ι το ςφνολο των αναβαλλόμενων 
φορολογικϊν απαιτιςεων. 
 
Οι τρζχουςεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ για τθν τρζχουςα και τισ προθγοφμενεσ χριςεισ 
αποτιμϊνται ςτο ποςό που αναμζνεται να πλθρωκεί ςτισ φορολογικζσ αρχζσ (ι να ανακτθκεί από 
αυτζσ), με τθ χριςθ φορολογικϊν ςυντελεςτϊν (και φορολογικϊν νόμων) που ζχουν κεςπιςτεί, ι 
ουςιαςτικά κεςπιςτεί, μζχρι τθν θμερομθνία του Λςολογιςμοφ. 

 
(ι) Ρροβλζψεισ για Αποηθμίωςθ Ρροςωπικοφ λόγω Συνταξιοδότθςθσ  

 
Οι υποχρεϊςεισ για αποηθμίωςθ ςυνταξιοδότθςθσ υπολογίηονται ςτθ παροφςα αξία των μελλοντικϊν 
παροχϊν που ζχουν ςυςςωρευτεί κατά τθ λιξθ του ζτουσ, με βάςθ τθν αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ 
παροχϊν των εργαηομζνων κατά τθν διάρκεια τθσ παροχισ εργαςίασ. Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ 
υπολογίηονται με βάςθ τισ οικονομικζσ και αναλογιςτικζσ παραδοχζσ και κακορίηονται 
χρθςιμοποιϊντασ τθν αναλογιςτικι μζκοδο αποτίμθςθσ των εκτιμϊμενων μονάδων υποχρζωςθσ 
(ProjectedUnitCreditMethod). Τα αναλογιςτικά κζρδθ και ηθμίεσ τα οποία αναγνωρίηονται πλζον ςτα 
Λοιπά Συνολικά Ειςοδιματα και οι αναμενόμενεσ αποδόςεισ των προγραμμάτων περιουςιακϊν 
ςτοιχείων δεν αναγνωρίηονται ςτα Αποτελζςματα Χριςθσ, ενϊ υπάρχει απαίτθςθ αναγνϊριςθσ του 
τόκου επί τθσ κακαρισ υποχρζωςθσ (ι περιουςιακοφ ςτοιχείου) κακοριςμζνθσ παροχισ ςτα 
Αποτελζςματα Χριςθσ, ο οποίοσ υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ το προεξοφλθτικό επιτόκιο που 
χρθςιμοποιείται για τθν επιμζτρθςθ τθσ υποχρζωςθσ κακοριςμζνθσ παροχισ. Τα μθ κατοχυρωμζνα 
κόςτθ προχπθρεςίασ αναγνωρίηονται ςτα Αποτελζςματα Χριςθσ ςτθ νωρίτερθ θμερομθνία μεταξφ τθσ 
θμερομθνίασ πραγματοποίθςθσ τθσ τροποποίθςθσ και τθσ θμερομθνίασ αναγνϊριςθσ του κόςτουσ τθσ 
ςχετικισ αναδιάρκρωςθσ ι τερματιςμοφ. 
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(κ) Ρροβλζψεισ για κινδφνουσ και ζξοδα 

 
Ρροβλζψεισ για κινδφνουσ και ζξοδα αναγνωρίηονται, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΔΛΡ 37, όταν : 

 

 θΕταιρεία ζχει μια παροφςα δζςμευςθ (νομικι ι τεκμαιρόμενθ), ωσ αποτζλεςμα γεγονότοσ του 
παρελκόντοσ 

 πικανολογείται ότι κα απαιτθκεί εκροι πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ για το 
διακανονιςμό τθσ δζςμευςθσ, και  

 είναι δυνατό να εκτιμθκεί αξιόπιςτα το ποςό τθσ δζςμευςθσ 
 
Οι προβλζψεισ επανεξετάηονται κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων και 
προςαρμόηονται ζτςι ϊςτε να απεικονίηουν τισ καλφτερεσ δυνατζσ εκτιμιςεισ και, ςτθν περίπτωςθ που 
κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλοφνται με βάςθ ζνα προ-φόρου προεξοφλθτικό επιτόκιο. 

 
Οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, όμωσ 
γνωςτοποιοφνται, εκτόσ εάν θ πικανότθτα για εκροι πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ 
είναι ελάχιςτθ. Οι ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, 
όμωσ γνωςτοποιοφνται, εφόςον θ ειςροι οικονομικοφ οφζλουσ είναι πικανι. 

 
(λ) Μιςκϊςεισ 

 
Θ εταιρεία ςυνάπτει ςυμβάςεισ μίςκωςθσ επί ενςϊματων παγίων ωσ μιςκωτισ. Πταν οι κίνδυνοι και τα 
οφζλθ των ενςϊματων παγίων που εκμιςκϊνονται μεταφζρονται ςτον μιςκωτι, τότε οι αντίςτοιχεσ 
ςυμβάςεισ χαρακτθρίηονται ωσ χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ. Πλεσ οι υπόλοιπεσ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ 
χαρακτθρίηονται ωσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά που διζπουν τισ ςυμβάςεισ 
μίςκωςθσ, ο λογιςτικόσ χειριςμόσ τουσ ζχει ωσ εξισ: 

 
α) Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 
Στισ περιπτϊςεισ ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, ο μιςκωμζνοσ εξοπλιςμόσ περιλαμβάνεται 
ςτθν κατθγορία των ιδιόκτθτων παγίων, ενϊ θ ςχετικι υποχρζωςθ προσ τον εκμιςκωτι 
περιλαμβάνεται ςτισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ. Τα μιςκωμζνα, με χρθματοδοτικι μίςκωςθ, πάγια και θ 
ςχετικι υποχρζωςθ αναγνωρίηονται αρχικά ςτθ μικρότερθ μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ των παγίων και 
τθσ παροφςασ αξίασ των ελάχιςτων υποχρεωτικϊν μιςκωμάτων που ζχουν ςυμφωνθκεί – κατά τθν 
ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ - να καταβλθκοφν ςτον εκμιςκωτι. Θ παροφςα αξία των μιςκωμάτων 
υπολογίηεται με επιτόκιο προεξόφλθςθσ εκείνο που αναφζρεται με βάςθ το επιτόκιο δανειςμοφ που 
κα επιβαρυνόταν θ εταιρεία για αντίςτοιχθ χρθματοδότθςι τθσ για τον ίδιο ςκοπό.  
 
Μετά τθν αρχικι καταχϊρθςθ, τα πάγια αποςβζνονται μεβάςθ τθν ωφζλιμθ ηωι τουσ, εκτόσ αν θ  
διάρκεια τθσ μίςκωςθσ είναι μικρότερθ και το πάγιο δεν αναμζνεται να περιζλκει ςτθν κατοχι τθσ 
εταιρείασ κατά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, οπότε και οι αποςβζςεισ διενεργοφνται με βάςθ τθ διάρκεια τθσ 
μίςκωςθσ. Τα μιςκϊματα που καταβάλλονται ςτον εκμιςκωτι κατανζμονται ςε μείωςθ τθσ 
υποχρζωςθσ και επιβάρυνςθ των αποτελεςμάτων ωσ ζξοδα εκ τόκων, με βάςθ τθν τοκοχρεολυτικι 
περίοδο. 
 
Κατά τθν πϊλθςθ ενόσ παγίου ςτοιχείου και ταυτόχρονα τθν επαναμίςκωςι του με χρθματοδοτικι 
μίςκωςθ, θ διαφορά (κζρδοσ) μεταξφ τιμιματοσ πϊλθςθσ και αναπόςβεςτθσ αξίασ του μιςκωμζνου 
ςτοιχείου δεν αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα χριςθσ, αλλά λογίηεται ωσ αναβαλλόμενο ειςόδθμα 
(ζςοδα επομζνων χριςεων) και άγεται ςε όφελοσ των αποτελεςμάτων ανάλογα με τα ζτθ μίςκωςθσ. 
 
β) Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 
Στισ περιπτϊςεισ λειτουργικϊν μιςκϊςεων, θ εταιρεία δεν καταχωρεί το μιςκωμζνο πάγιο ωσ ςτοιχείο 
ενεργθτικοφ, αναγνωρίηει δε, ωσ ζξοδο το ποςό των μιςκωμάτων που αντιςτοιχοφν ςτθ χριςθ του 
μιςκωμζνου παγίου, με τθ μζκοδο του δεδουλευμζνου. 
Ειςπράξεισ που προκφπτουν από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ καταχωροφνται ωσ ζςοδα με βάςθ τθ 
ςτακερι μζκοδο κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 
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 (μ) Αναγνϊριςθ εςόδων 
 

Τα ζςοδα περιλαμβάνουν τθν εφλογθ αξία των πωλιςεων αγακϊν και παροχισ υπθρεςιϊν, κακαρά 
από εκπτϊςεισ και επιςτροφζσ. Θ αναγνϊριςθ των εςόδων γίνεται ωσ εξισ : 
 
(α) Ρωλιςεισ αγακϊν 
Οι πωλιςεισ αγακϊν αναγνωρίηονται όταν θ Εταιρεία παραδίδει τα αγακά ςτουσ πελάτεσ, τα αγακά 
γίνονται αποδεκτά από αυτοφσ και θ είςπραξθ τθσ απαίτθςθσ είναι ευλόγωσ εξαςφαλιςμζνθ. 
 
(β) Ραροχι υπθρεςιϊν 
Τα ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν ζχουν περιοδικότθτα και λογίηονται ςτο χρόνο που αναφζρονται, με 
βάςθ τουσ προβλεπόμενουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ όρουσ. 
 

(ν) Μερίςματα 
 

Θ διανομι μερίςματοσ ςτουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ παρουςιάηεται ςτισ χρθματοοικονομικζσ 
καταςτάςεισ ωσ υποχρζωςθ κατά τθ χριςθ που εγκρίνεται θ διανομι του μερίςματοσ από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ των Μετόχων. 
 

(ξ) Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίηει τθν αξία των μετοχϊν τθσ μθτρικισ Εταιρείασ που ζχουν εκδοκεί και 
είναι ςε κυκλοφορία. Το τίμθμα που καταβλικθκε, πλζον τθσ ονομαςτικισ αξίασ ανά 
μετοχι,εμφανίηεται ςτο κονδφλι «Υπζρ το άρτιο» των Λδίων Κεφαλαίων. Άμεςεσ δαπάνεσ (κακαρζσ από 
αναβαλλόμενο φόρο) που διενεργοφνται ςε ςχζςθ με τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν ι δικαιωμάτων 
καταχωροφνται ςτθν κακαρι κζςθ, αφαιρετικά από τα ζςοδα τθσ ζκδοςθσ. 

 

(ο) i) Χρθματοοικονομικά προϊόντα: Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ τθσ 
Εταιρείασ  περιλαμβάνουν χρθματικά διακζςιμα, εμπορικζσ απαιτιςεισ, προκαταβολζσ και λοιπζσ 
απαιτιςεισ, δανειςμό, προμθκευτζσ και λοιπζσ δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ 
υποχρεϊςεισ. Θ Εταιρεία δεν κάνει χριςθ παράγωγων χρθματοοικονομικϊν προϊόντων, οφτε για 
αντιςτάκμιςθ κινδφνου, οφτε για κερδοςκοπικοφσ ςκοποφσ. Τα χρθματοοικονομικά προϊόντα 
παρουςιάηονται ωσ απαιτιςεισ, υποχρεϊςεισ ι ςτοιχεία τθσ κακαρισ κζςθσ βάςει τθσ ουςίασ και του 
περιεχομζνου των ςχετικϊν ςυμβάςεων από τισ οποίεσ απορρζουν. Τόκοι, μερίςματα, κζρδθ και 
ηθμίεσ, που προκφπτουν από τα χρθματοοικονομικά προϊόντα που χαρακτθρίηονται ωσ απαιτιςεισ ι 
υποχρεϊςεισ, λογιςτικοποιοφνται ωσ ζξοδα ι ζςοδα, αντίςτοιχα. Θ διανομι μεριςμάτων ςτουσ 
μετόχουσ λογιςτικοποιείται απ’ ευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ.  

Τα χρθματοοικονομικά προϊόντα ςυμψθφίηονται όταν θ Εταιρεία, ςφμφωνα με τον νόμο, ζχει νομικά το 
δικαίωμα αυτό και προτίκεται να τα ςυμψθφίςει ςε κακαρι βάςθ (μεταξφ τουσ) ι να ανακτιςει το 
περιουςιακό ςτοιχείο και να ςυμψθφίςει τθν υποχρζωςθ ταυτόχρονα. 

 

ii) Εφλογθ αξία χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων: Θ εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςων που 
διαπραγματεφονται ενεργά ςε οργανωμζνεσ χρθματοοικονομικζσ αγορζσ προςδιορίηεται με αναφορά 
ςε  διαπραγματεφςιμεσ τιμζσ ςυναλλαγισ ενεργοφ αγοράσ και ςυγκεκριμζνα τιμζσ ηιτθςθσ για τα 
περιουςιακά ςτοιχεία και τιμζσ προςφοράσ για τισ υποχρεϊςεισ, ςτο κλείςιμο τθσ θμζρασ κατά τθν 
θμερομθνία ιςολογιςμοφ, χωρίσ καμία μείωςθ των εξόδων ςυναλλαγισ. 

 

Για χρθματοοικονομικά μζςα όπου δεν υπάρχει ενεργόσ αγορά, θ εφλογθ αξία προςδιορίηεται 
χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλεσ τεχνικζσ αποτίμθςθσ. Οι τεχνικζσ αποτίμθςθσ περιλαμβάνουν τθ μζκοδο 
προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν, ςφγκριςθ με παρόμοια μζςα για τα οποία υπάρχουν παρατθριςιμεσ 
τιμζσ, μοντζλα αποτίμθςθσ δικαιωμάτων, πιςτωτικά μοντζλα και άλλα ςχετικά μοντζλα αποτίμθςθσ. 
Κάποια χρθματοοικονομικά μζςα απεικονίηονται ςτθν εφλογθ αξία χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ αποτίμθςθσ 
διότι οι τρζχουςεσ αγοραίεσ ςυναλλαγζσ ι τα παρατθριςιμα δεδομζνα τθσ αγοράσ δεν είναι διακζςιμα. Θ 
εφλογθ αξία τουσ προςδιορίηεται χρθςιμοποιϊντασ ζνα μοντζλο αποτίμθςθσ το οποίο ζχει ελεγχκεί ςε 
ςχζςθ με τισ τιμζσ ι τα ςτοιχεία πραγματικϊν ςυναλλαγϊν τθσ αγοράσ και χρθςιμοποιϊντασ τθν καλφτερθ 
δυνατι εκτίμθςθ τθσ Εταιρείασ για τισ καταλλθλότερεσ παραδοχζσ του μοντζλου. Τα μοντζλα 
προςαρμόηονται για να αντικατοπτρίςουν το περικϊριο των τιμϊν ηιτθςθσ και προςφοράσ, να 
αντικατοπτρίςουν τα κόςτθ για το κλείςιμο κζςεων, τθν αξιοπιςτία και ρευςτότθτα του 
αντιςυμβαλλόμενου και τουσ περιοριςμοφσ του μοντζλου.  
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Επίςθσ, το κζρδοσ και θ ηθμία που υπολογίηεται όταν απεικονίηονται πρϊτθ φορά τζτοια 
χρθματοοικονομικά μζςα (Κζρδοσ ι Ηθμία Μζρασ 1) αναβάλλεται και αναγνωρίηονται μόνο όταν τα 
ςτοιχεία γίνουν παρατθριςιμα ι κατά τθν αποαναγνϊριςθ του μζςου. 
 
Για τισ τεχνικζσ προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν, οι εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ βαςίηονται 
ςτισ καλφτερεσ δυνατζσ εκτιμιςεισ τθσ διοίκθςθσ και το προεξοφλθτικό επιτόκιο που χρθςιμοποιείται είναι 
ζνα αναφερόμενο ςτθν αγορά επιτόκιο για παρόμοια μζςα. Θ χριςθ διαφορετικϊν μοντζλων αποτίμθςθσ 
και παραδοχϊν κα μποροφςε να παράγει ςθμαντικά διαφορετικζσ εκτιμιςεισ εφλογων αξιϊν. 
 
Εάν θ εφλογθ αξία δεν μπορεί να επιμετρθκεί αξιόπιςτα, αυτά τα χρθματοοικονομικά μζςα επιμετρϊνται 
ςτο κόςτοσ, το οποίο είναι θ εφλογθ αξία του τιμιματοσ που πλθρϊνεται για τθν απόκτθςθ τθσ επζνδυςθσ 
ι το ποςό που ειςπράττεται κατά τθν ζκδοςθ τθσ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ. Πλα τα κόςτθ 
ςυναλλαγισ που είναι άμεςα επιρριφκζντα ςτθν απόκτθςθ ςυμπεριλαμβάνονται ςτο κόςτοσ τθσ 
επζνδυςθσ. 
 
Θ εφλογθ αξία ενόσ χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου είναι το ποςό που ειςπράττεται για τθν πϊλθςθ ενόσ 
περιουςιακοφ ςτοιχείου ι πλθρϊνεται για το διακανονιςμό μιασ υποχρζωςθσ ςε μία ςυναλλαγι υπό 
κανονικζσ ςυνκικεσ μεταξφ δφο εμπορικά ςυναλλαςςόμενων κατά τθν θμερομθνία αποτίμθςθσ τθσ.  Θ 
εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων των οικονομικϊν καταςτάςεων, όπου αυτό κρίκθκε 
απαραίτθτο, προςδιορίςτθκε με τθν καλφτερθ δυνατι εκτίμθςθ από τθ Διοίκθςθ. Σε περιπτϊςεισ όπου δεν 
υπάρχουν διακζςιμα δεδομζνα ι αυτά είναι περιοριςμζνα από ενεργζσ χρθματαγορζσ, οι αποτιμιςεισ των 
εφλογων αξιϊν προκφπτουν από τθν εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ ςφμφωνα με τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ που 
υπάρχουν. 
 
Οι μζκοδοι αποτίμθςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ ιεραρχοφνται ςε τρία επίπεδα: 

Επίπεδο 1: διαπραγματεφςιμεσ (μθ προςαρμοςμζνεσ) τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ για όμοια περιουςιακά 
ςτοιχεία ι υποχρεϊςεισ, 

Επίπεδο 2: λοιπζσ τεχνικζσ για τισ οποίεσ όλεσ οι ειςροζσ που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν 
καταγεγραμμζνθ εφλογθ αξία είναι παρατθριςιμεσ είτε άμεςα είτε ζμμεςα, 

Επίπεδο 3: τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφν ειςροζσ που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ  ςτθν καταγεγραμμζνθ 
εφλογθ αξία και δεν βαςίηονται ςε παρατθριςιμα δεδομζνα τθσ αγοράσ. 
 

(π)   Διακανονιςμοί Ρρακτορείασ Απαιτιςεων (Factoring) 
 

Τα ποςά που ζχουν προειςπραχκεί από εταιρείεσ πρακτόρευςθσ και χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, χωρίσ 
δικαίωμα αναγωγισ, μειϊνουν τισ απαιτιςεισ από πελάτεσ. Οι απαιτιςεισ που εκχωροφνται ςε εταιρείεσ 
πρακτόρευςθσ και χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, με δικαίωμα αναγωγισ, δεν αποαναγνωρίηονται μζχρι να 
παρζλκει θ περίοδοσ αναγωγισ, οπότε και μεταφζρονται εξ’ ολοκλιρου τα ρίςκα και τα ωφζλθ των εν 
λόγω απαιτιςεων. Τα ποςά που προειςπράττονται, αναγνωρίηονται ωσ δανειςμόσ ςτισ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. 
 
 

Αλλαγζσ ςτισ λογιςτικζσ αρχζσ και γνωςτοποιιςεισ 
Οι λογιςτικζσ αρχζσ που υιοκετικθκαν ςυνάδουν με εκείνεσ που είχαν υιοκετθκεί κατά τθν προθγοφμενθ οικονομικι 
χριςθ εκτόσ από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία θ Εταιρεία ζχει υιοκετιςει κατά τθν 1 Λανουαρίου 2016. Ωςτόςο, 
δεν ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ι δεν είχαν εφαρμογι για τθν 
Εταιρεία. 

 
Νζα πρότυπα, τροποποιήςεισ προτφπων και διερμηνείεσ: 

Συγκεκριμζνα νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ χριςθσ ι μεταγενζςτερα. Θ εκτίμθςθ τθσ 
Εταιρείασ ςχετικά με τθν επίδραςθ από τθν εφαρμογι αυτϊν των νζων προτφπων, τροποποιιςεων και διερμθνειϊν 
παρατίκεται παρακάτω. 
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Ρρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικά για τθν τρζχουςα οικονομικι χριςθ 

ΔΛΡ 19 Ανακεωρθμζνο (Τροποποίθςθ) «Ραροχζσ ςε Εργαηομζνουσ»  
Θ περιοριςμζνου ςκοποφ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ειςφορζσ των εργαηομζνων ι τρίτων μερϊν ςτα 
προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν και απλοποιεί τθν λογιςτικοποίθςθ των ειςφορϊν όταν είναι ανεξάρτθτεσ του 
αρικμοφ των ετϊν που παρζχεται θ εργαςία, για παράδειγμα, ειςφορζσ εργαηομζνων που υπολογίηονται βάςθ ενόσ 
ςτακεροφ ποςοςτοφ του μιςκοφ.  
 
ΔΛΡ 16 και ΔΛΡ 38 (Τροποποιιςεισ) «Διευκρίνιςθ των Επιτρεπτϊν Μεκόδων Απόςβεςθσ»  
Αυτι θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ χριςθ μεκόδων βαςιςμζνων ςτα ζςοδα δεν είναι κατάλλθλεσ για τον 
υπολογιςμό των αποςβζςεων ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και επίςθσ διευκρινίηει πωσ τα ζςοδα δεν κεωροφνται 
κατάλλθλθ βάςθ επιμζτρθςθσ τθσ ανάλωςθσ των οικονομικϊν οφελϊν που ενςωματϊνονται ςε ζνα άυλο 
περιουςιακό ςτοιχείο.  
 
ΔΛΡ 1 (Τροποποιιςεισ) “Γνωςτοποιιςεισ”  
Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τισ οδθγίεσ του ΔΛΡ 1 ςχετικά με τισ ζννοιεσ τθσ ςθμαντικότθτασ και τθσ 
ςυγκζντρωςθσ, τθν παρουςίαςθ των μερικϊν ακροιςμάτων, τθν δομι των οικονομικϊν καταςτάςεων και τισ 
γνωςτοποιιςεισ των λογιςτικϊν πολιτικϊν.  
 

Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςε ΔΡΧΑ 2012 

Οι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται ςε οριςμζνα ΔΡΧΑ ωσ 
επακόλουκο των αποτελεςμάτων του κφκλου 2010-12 του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του ΣΔΛΡ.  

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείσ» 
Θ τροποποίθςθ απαιτεί τθ γνωςτοποίθςθ των εκτιμιςεων τθσ διοίκθςθσ όςον αφορά τθν ςυνάκροιςθ των 
λειτουργικϊν τομζων. 
ΔΠΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ» 
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τθ δυνατότθτα τθσ επιμζτρθςθσ βραχυπρόκεςμων 
απαιτιςεων και υποχρεϊςεων ςτα ποςά των τιμολογίων ςε περιπτϊςεισ όπου θ επίπτωςθ τθσ προεξόφλθςθσ 
είναι αςιμαντθ. 
ΔΛΠ 16 «Ενςώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία» 
Και τα δφο πρότυπα τροποποιικθκαν προκειμζνου να διευκρινιςτεί ο τρόποσ με τον οποίο αντιμετωπίηονται θ 
προ αποςβζςεων λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου και οι ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ όταν μια 
οικονομικι οντότθτα ακολουκεί τθ μζκοδο τθσ αναπροςαρμογισ. 
ΔΛΠ 24 «Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερών» 
Το πρότυπο τροποποιικθκε προκειμζνου να ςυμπεριλάβει ωσ ςυνδεδεμζνο μζροσ μία εταιρεία που παρζχει 
υπθρεςίεσ βαςικοφ διοικθτικοφ ςτελζχουσ ςτθν οικονομικι οντότθτα ι ςτθν μθτρικι εταιρεία τθσ οικονομικισ 
οντότθτασ. 
 

Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΡΧΑ 2014 

Οι τροποποιιςεισ που παρατίκενται παρακάτω περιγράφουν τισ βαςικζσ αλλαγζσ ςε ςυγκεκριμζνα ΔΡΧΑ.  

ΔΠΧΑ 7 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» 
Θ τροποποίθςθ προςκζτει ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ προκειμζνου να βοθκιςει τθ διοίκθςθ να προςδιορίςει εάν οι 
όροι μίασ ςυμφωνίασ για εξυπθρζτθςθ ενόσ χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου το οποίο ζχει 
μεταβιβαςτεί ςυνιςτοφν ςυνεχιηόμενθ ανάμειξθ και διευκρινίηει πωσ οι επιπρόςκετεσ γνωςτοποιιςεισ που 
απαιτοφνται βάςει τθσ τροποποίθςθσ του ΔΡΧΑ 7 «Γνωςτοποιιςεισ – Συμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν 
περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων» δεν απαιτοφνται για όλεσ τισ ενδιάμεςεσ περιόδουσ, εκτόσ εάν 
απαιτείται από το ΔΛΡ 34.  
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ΔΛΠ 19 «Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ» 
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ, όταν προςδιορίηεται το επιτόκιο προεξόφλθςθσ για τισ υποχρεϊςεισ παροχϊν 
προςωπικοφ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία, το ςθμαντικό είναι το νόμιςμα ςτο οποίο παρουςιάηονται οι 
υποχρεϊςεισ και όχι θ χϊρα ςτθν οποία αυτζσ προκφπτουν. 
 

Ρρότυπα και Διερμθνείεσ υποχρεωτικά για μεταγενζςτερεσ περιόδουσ  

ΔΡΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά μζςα» και μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ςτο ΔΡΧΑ 9 και ΔΡΧΑ 7 (εφαρμόηεται ςτισ 
ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου 2018).Το ΔΡΧΑ 9 αντικακιςτά τισ πρόνοιεσ 
του ΔΛΡ 39 που αφοροφν ςτθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και 
χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων και ςυμπεριλαμβάνει επίςθσ ζνα μοντζλο αναμενόμενων πιςτωτικϊν ηθμιϊν το 
οποίο αντικακιςτά το μοντζλο των πραγματοποιθμζνων πιςτωτικϊν ηθμιϊν που εφαρμόηεται ςιμερα. Το ΔΡΧΑ 9 
κακιερϊνει μία προςζγγιςθ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ βαςιηόμενθ ςε αρχζσ και αντιμετωπίηει αςυνζπειεσ και 
αδυναμίεσ ςτο τρζχων μοντζλο του ΔΛΡ 39. Θ Εταιρεία βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΡΧΑ 
9 ςτισ χρθματοοικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ.  

ΔΡΧΑ 15 «Ζςοδα από Συμβόλαια με Ρελάτεσ»(εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι 
μετά τθν 1 Λανουαρίου 2018).Το ΔΡΧΑ 15 εκδόκθκε τον Μάιο του 2014. Σκοπόσ του προτφπου είναι να παρζχει ζνα 
ενιαίο, κατανοθτό μοντζλο αναγνϊριςθσ των εςόδων από όλα τα ςυμβόλαια με πελάτεσ ϊςτε να βελτιϊςει τθ 
ςυγκριςιμότθτα μεταξφ εταιρειϊν του ίδιου κλάδου, διαφορετικϊν κλάδων και διαφορετικϊν κεφαλαιαγορϊν. 
Ρεριλαμβάνει τισ αρχζσ που πρζπει να εφαρμόςει μία οικονομικι οντότθτα για να προςδιορίςει τθν επιμζτρθςθ των 
εςόδων και τθ χρονικι ςτιγμι τθσ αναγνϊριςισ τουσ. Θ βαςικι αρχι είναι ότι μία οικονομικι οντότθτα κα 
αναγνωρίςει τα ζςοδα με τρόπο που να απεικονίηει τθ μεταβίβαςθ των αγακϊν ι υπθρεςιϊν ςτουσ πελάτεσ ςτο 
ποςό το οποίο αναμζνει να δικαιοφται ςε αντάλλαγμα για αυτά τα αγακά ι τισ υπθρεςίεσ. H Εταιρεία βρίςκεται ςτθ 
διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΡΧΑ 15 ςτισ χρθματοοικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ.  

ΔΡΧΑ 16 «Μιςκϊςεισ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου 
2019. Το ΔΡΧΑ 16 εκδόκθκε τον Λανουάριο του 2016 και αντικακιςτά το ΔΛΡ 17. Σκοπόσ του προτφπου είναι να 
εξαςφαλίςει ότι οι μιςκωτζσ και οι εκμιςκωτζσ παρζχουν χριςιμθ πλθροφόρθςθ που παρουςιάηει εφλογα τθν ουςία 
των ςυναλλαγϊν που αφοροφν μιςκϊςεισ. Το ΔΡΧΑ 16 ειςάγει ζνα ενιαίο μοντζλο για το λογιςτικό χειριςμό από τθν 
πλευρά του μιςκωτι, το οποίο απαιτεί ο μιςκωτισ να αναγνωρίηει περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ για όλεσ 
τισ ςυμβάςεισ μιςκϊςεων με διάρκεια άνω των 12 μθνϊν, εκτόσ εάν το υποκείμενο περιουςιακό ςτοιχείο είναι μθ 
ςθμαντικισ αξίασ. Σχετικά με το λογιςτικό χειριςμό από τθν πλευρά του εκμιςκωτι, το ΔΡΧΑ 16 ενςωματϊνει 
ουςιαςτικά τισ απαιτιςεισ του ΔΛΡ 17. Επομζνωσ, ο εκμιςκωτισ ςυνεχίηει να κατθγοριοποιεί τισ ςυμβάςεισ 
μιςκϊςεων ςε λειτουργικζσ και χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ, και να ακολουκεί διαφορετικό λογιςτικό χειριςμό για 
κάκε τφπο ςφμβαςθσ.  H Εταιρεία βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΡΧΑ 16 ςτισ 
χρθματοοικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ. Το πρότυπο δεν ζχει υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΛΡ 7 (Τροποποιιςεισ) “Γνωςτοποιιςεισ” (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά 
τθν 1θ Λανουαρίου 2017).Οι τροποποιιςεισ ειςάγουν υποχρεωτικζσ γνωςτοποιιςεισ που παρζχουν τθ δυνατότθτα 
ςτουσ χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων να αξιολογιςουν τισ μεταβολζσ των υποχρεϊςεων που προζρχονται 
από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

ΔΛΡ 40 (Τροποποιιςεισ) “Μεταφορζσ επενδυτικϊν ακινιτων” (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που 
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου 2018) .Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν ότι προκειμζνου να μπορεί να 
πραγματοποιθκεί μεταφορά προσ ι από τα επενδυτικά ακίνθτα κα πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί αλλαγι ςτθ 
χριςθ. Ρροκειμζνου να κεωρθκεί ότι ζχει επζλκει αλλαγι ςτθν χριςθ ενόσ ακινιτου, κα πρζπει να αξιολογθκεί κατά 
πόςο το ακίνθτο πλθροί τον οριςμό και θ αλλαγι ςτθ χριςθ να μπορεί να τεκμθριωκεί. Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν 
υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Δεν υπάρχουν άλλα πρότυπα ι διερμθνείεσ τα οποία είναι υποχρεωτικά για μεταγενζςτερεσ περιόδουσ και τα οποία 
αναμζνεται να ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. 

H Εταιρεία δεν ζχει υιοκετιςει νωρίτερα κάποιο πρότυπο, διερμθνεία ι τροποποίθςθ που ζχει εκδοκεί αλλά δεν ζχει 
ακόμα εφαρμοςτεί. 



   INTERTECHA.E. – ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ 
   Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ χριςεωσ από 1 Λανουαρίου 2016 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2016 
   (ποςά ςε χιλ.ευρϊ, εκτόσ και εάν αναφζρεται διαφορετικά) 
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2.3 ΣΘΜΑΝΤΛΚΕΣ ΛΟΓΛΣΤΛΚΕΣ ΕΚΤΛΜΘΣΕΛΣ ΚΑΛ ΚΛΣΕΛΣ: 

 
Θ Εταιρεία προβαίνει ςε εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και αξιολογικζσ κρίςεισ, προκειμζνου να επιλζξει τισ 
καταλλθλότερεσ λογιςτικζσ αρχζσ, είτε ςε ςχζςθ με τθ μελλοντικι εξζλιξθ γεγονότων και ςυναλλαγϊν. Οι εν 
λόγω εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και κρίςεισ επανεξετάηονται περιοδικά προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτα 
τρζχοντα δεδομζνα και να αντανακλοφν τουσ εκάςτοτε τρζχοντεσ κινδφνουσ και βαςίηονται ςτθν 
προγενζςτερθ εμπειρία τθσ Διοίκθςθσ ςε ςχζςθ με το επίπεδο / όγκο των ςυναφϊν ςυναλλαγϊν ι γεγονότων. 
Οι βαςικζσ εκτιμιςεισ και αξιολογικζσ κρίςεισ οι οποίεσ αναφζρονται ςε δεδομζνα, θ εξζλιξθ των οποίων κα 
μποροφςε να επθρεάςει τα κονδφλια των οικονομικϊν καταςτάςεων τουσ επόμενουσ 12 μινεσ, ζχουν ωσ 
κάτωκι: 

 
(α) Προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτήςεισ: Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ προβαίνει ςε περιοδικι 

επανεκτίμθςθ τθσ επάρκειασ τθσ πρόβλεψθσ ςχετικά με τισ επιςφαλείσ απαιτιςεισ ςε ςυνάρτθςθ τθσ 
πιςτωτικισ τθσ πολιτικισ και λαμβάνοντασ υπόψθ ςτοιχεία τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ τθσ Εταιρείασ, τα 
οποία προκφπτουν βάςει επεξεργαςίασ ιςτορικϊν δεδομζνων και πρόςφατων εξελίξεων των 
υποκζςεων που διαχειρίηεται. 

 
(β) Πρόβλεψη για φόρο ειςοδήματοσ: Θ πρόβλεψθ για φόρο ειςοδιματοσ με βάςθ το ΔΛΡ 12 

υπολογίηεται με εκτίμθςθ των φόρων που κα καταβλθκοφν ςτισ φορολογικζσ αρχζσ και περιλαμβάνει 
τον τρζχοντα φόρο ειςοδιματοσ για κάκε χριςθ, πρόβλεψθ για τουσ πρόςκετουσ φόρουσ που πικανόν 
να προκφψουν από μελλοντικοφσ φορολογικοφσ ελζγχουσ και αναγνϊριςθ μελλοντικϊν φορολογικϊν 
ωφελειϊν. Θ τελικι εκκακάριςθ των φόρων ειςοδιματοσ ενδζχεται να αποκλίνει από τα ςχετικά ποςά 
τα οποία ζχουν καταχωρθκεί ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. 

 
(γ) Συντελεςτζσ απόςβεςησ: Τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία τθσ Εταιρείασ αποςβζνονται ςφμφωνα με τθν 

υπολειπόμενθ ωφζλιμθ ηωι τουσ. Αυτζσ οι υπολειπόμενεσ ωφζλιμεσ ηωζσ επανεκτιμϊνται περιοδικά 
για να κακορίςουν κατά πόςο ςυνεχίηουν να είναι κατάλλθλεσ. Οι πραγματικζσ ωφζλιμεσ ηωζσ των 
πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων ενδζχεται να διαφοροποιθκοφν από παράγοντεσ όπωσ θ τεχνολογικι 
καινοτομία και τα προγράμματα ςυντιρθςθσ. 

 
(δ) Απομείωςη ενςϊματων παγίων ςτοιχείων: Τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία ελζγχονται για ςκοποφσ 

απομείωςθσ όταν γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ υποδθλϊνουν ότι θ λογιςτικι αξία μπορεί να μθν 
είναι ανακτιςιμθ. Για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ χριςθσ θ Διοίκθςθ εκτιμά τισ μελλοντικζσ ταμειακζσ 
ροζσ από το περιουςιακό ςτοιχείο ι τθν μονάδα ταμειακισ ροισ και  επιλζγει τον κατάλλθλο 
ςυντελεςτι προεξόφλθςθσ για να υπολογίςει τθν παροφςα αξία των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν. 

 
(ε) Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτήςεισ: Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται 

για όλεσ τισ αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ ηθμίεσ ςτο βακμό που είναι πικανό ότι κα υπάρξουν επαρκι 
φορολογικά κζρδθ που κα ςυμψθφιςτοφν με αυτζσ τισ φορολογικζσ ηθμίεσ. Για τον κακοριςμό του 
φψουσ τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ που μπορεί να αναγνωριςτεί απαιτοφνται 
ςθμαντικζσ κρίςεισ και εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ, οι οποίεσ βαςίηονται ςτα μελλοντικά 
φορολογικά κζρδθ ςε ςυνδυαςμό με τισ μελλοντικζσ φορολογικζσ ςτρατθγικζσ που κα ακολουκθκοφν. 

 
(ςτ) Χρηματοδοτικζσ/Λειτουργικζσ Μιςθϊςεισ: Οι ςυμβάςεισ μιςκϊςεων κατθγοριοποιοφνται αρχικά ωσ 

χρθματοδοτικζσ ι λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Θ αρχικι κατθγοριοποίθςθ των μιςκϊςεων δεν μεταβάλεται 
μεταγενζςτερα. Σε ςθμαντικό βακμό, θ κατθγοριοποίθςθ εξαρτάται από τθν εκτίμθςθ των όρων των 
ςυμβάςεων. Κατά τθν εκτίμθςθ, ακολουκείται θ μεκοδολογία τθσ ‘ουςίασ τθσ ςυναλλαγισ’. Θ αξία των 
ενςϊματων παγίων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ που αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ 
βαςίηεται ςτθν παροφςα αξία των ςυμβατικϊν πλθρωμϊν τθσ μίςκωςθσ. Οι ςυμβατικζσ πλθρωμζσ 
είναι κακοριςμζνεσ και για το λόγο αυτό θ αξία των μιςκϊςεων κακορίηεται με ςχετικι βεβαιότθτα. 
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 3. ΔΛΑΚΟΡΕΛΣΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 

Με βάςθ τθν πραγματοποιθκείςα πϊλθςθ τθσ κυγατρικισ εταιρείασ KB IMPULS HELLAS ΑΕ (ςθμείωςθ 3.1), ζωσ τθν 
14θ Αυγοφςτου 2015 (θμ/νία πϊλθςθσ) πλθροφνταν τα κριτιρια εφαρμογισ  του ΔΡΧΑ 5 «Μθ κυκλοφοροφντα 
περιουςιακά ςτοιχεία που κατζχονται προσ πϊλθςθ και διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ» και ο Πμιλοσ εφάρμοςε το εν 
λόγω πρότυπο ςτισ Ενοποιθμζνεσ Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2015. Θ δραςτθριότθτα τθσ 
κυγατρικισ εταιρείασ KB IMPULS HELLAS ΑΕ αντιπροςϊπευε εξολοκλιρου τον κλάδο τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν. 
Εφόςον θ KB IMPULS HELLAS ΑΕ και περαιτζρω θ δραςτθριότθτά τθσ, αναταξινομικθκε ωσ διακοπείςα 
δραςτθριότθτα, δεν υφίςταται πλζον ο κλάδοσ τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν ωσ ξεχωριςτόσ επιχειρθςιακόσ τομζασ 
δραςτθριότθτασ του Ομίλου κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2015 και για το λόγο αυτό δεν εμφανίηεται ςτθν ςθμείωςθ 5. 

Τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2015 τθσ διακοπείςασ δραςτθριότθτασ του Ομίλου 
παρουςιάηονται κατωτζρω: 

01.01.-31.12.2015

Κφκλοσ εργαςιϊν 1.027                        

Λοιπά ζςοδα εκμετάλλευςθσ 80                             

Λειτουργικά ζξοδα (1.511)                       

Λειτουργικζσ ηθμίεσ (404)                          

Χρθματοοικονομικά ζξοδα (293)                          

Ηθμίεσ προ φόρων από διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ (696)                          

Φόροσ ειςοδιματοσ 28                             

Ηθμίεσ μετά από φόρουσ από διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ (668)                          

 

Οι κακαρζσ ταμιακζσ ροζσ τθσ διακοπείςασ δραςτθριότθτασ του Ομίλου τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 
2015 παρουςιάηονται κατωτζρω: 

01.01.-31.12.2015

Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 414                           

Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (8)                              

Χρθματοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ (420)                          

Κακαρι αφξθςθ ςτα ταμειακά διακζςιμα περιόδου (14)                            

 
 

Οι ηθμίεσ μετά φόρων ανά μετοχι για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2015 τθσ διακοπείςασ 
δραςτθριότθτασ του Ομίλου παρουςιάηονται κατωτζρω: 

01.01.-31.12.2015

Ηθμίεσ μετά από φόρουσ από διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ (668)                          

Αρικμόσ μετοχϊν 11.233.200               

Ηθμίεσ ανά μετοχι από διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ (0,0595)                     

 



   INTERTECHA.E. – ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ 
   Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ χριςεωσ από 1 Λανουαρίου 2016 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2016 
   (ποςά ςε χιλ.ευρϊ, εκτόσ και εάν αναφζρεται διαφορετικά) 
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3.1  ΡΩΛΘΣΘ ΚΥΓΑΤΛΚΘΣ ΕΤΑΛΕΛΑΣ 

 

Θ «ΛΝΤΕΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΛΛΑ – ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ», ςε ςυνζχεια των από 7/4/2015 και 7/8/2015 
ανακοινϊςεϊν τθσ, γνωςτοποιθςε, ςφμφωνα με το άρκρο 10 παρ. 1 Ν 3440/2005, όπωσ εξειδικεφεται από το 
άρκρο 2 παρ. 1 και 3 και άρκρο 3 παρ. 1 τθσ 3/347/2005 Απόφαςθσ του Δ.Σ. τθσ Ε.Κ., ότι τθν 14/8/2015 πϊλθςε 
και μεταβίβαςε, το ςφνολο τθσ ςυμμετοχισ τθσ επί τθσ εταιρείασ «KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΜΡΟΛΚΘ 
ΕΤΑΛΕΛΑ ΥΛΛΚΩΝ ΚΑΛ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ», ιτοι 23.160 ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ € 
29,35  εκάςτθ, προσ τθν αγοράςτρια εταιρεία «ΚΟΝΤΛΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΘ ΚΑΛ ΕΜΡΟΛΚΘ ΕΤΑΛΛΑ», 
με αρ. ΓΕΜΘ 000234201000, που εδρεφει ςτθν Ραιανία Αττικισ, ζναντι ςυνολικοφ τιμιματοσ € 400 χιλ., εκ των 
οποίων € 50 χιλ. καταβλικθκαν κατά τθν υπογραφι τθσ οικείασ ςφμβαςθσ και το υπόλοιπο πιςτϊκθκε ςε επτά 
(7) ιςόποςεσ τριμθνιαίεσ δόςεισ διαδοχικά, ποςοφ € 50 χιλ. εκάςτθ, τθσ πρϊτθσ δόςθσ καταβλθτζασ τθν 
15/11/2015. Τθν αποπλθρωμι του πιςτωκζντοσ μζρουσ του τιμιματοσ εγγυικθκε ο κ. Δθμ. Κοντομθνάσ. Θ 
πϊλθςθ ςυνιςτά ςυναλλαγι μεταξφ ςυνδεδεμζνων μερϊν υπό τθν ζννοια του ΔΛΡ 24, δεδομζνου ότι θ 
αγοράςτρια εταιρεία «ΚΟΝΤΛΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΘ ΚΑΛ ΕΜΡΟΛΚΘ ΕΤΑΛΛΑ» (αϋ ςυνδεδεμζνο μζροσ) 
ελζγχεται εμμζςωσ από τον κ. Δθμ. Κοντομθνά, ο οποίοσ είναι ςυγχρόνωσ κφριοσ μζτοχοσ τθσ πωλιτριασ 
«ΛΝΤΕΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΛΛΑ – ΔΛΕΚΝΕΛΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ» (βϋ ςυνδεδεμζνο μζροσ), με ίδια ςυμμετοχι κατά 
44,36% και ζμμεςθ ςυμμετοχι κατά 4,98% (μζςω τθσ εταιρείασ PRIME INSURANCE CO. LTD), κακϊσ και 
Ρρόεδροσ του Δ.Σ. αυτισ. Για τον ίδιο λόγο, θ ςυναλλαγι ειςιχκει ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων 
τθσ Εταιρείασ τθν 9

θ
 Σεπτεμβρίου 2015 και παραςχζκθκε ειδικι άδεια κατ’ αρκρ. 23α παρ. 2 και 4 Ν. 2190/1920. 

 
Οι κατθγορίεσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων τθσ κυγατρικισ εταιρείασ κατά τθν θμερομθνία 
πϊλθςισ τθσ ζχουν ωσ εξισ: 

 

Στοιχεία Ενεργητικοφ

Υπεραξία 3.386                        

Λδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 4.496                        

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 35                             

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 10                             

Αποκζματα 1.634                        

Εμπορικζσ απαιτιςεισ 2.035                        

Ρροκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 447                           

Χρθματικά διακζςιμα 12                             

Σφνολο ςτοιχείων ενεργθτικοφ διακζςιμων προσ πϊλθςθ 12.055                      

Υποχρεϊςεισ

Ρροβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ (100)                          

Ρρομθκευτζσ (10.647)                     

Δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ (647)                          

Βραχυπρόκεςμα δάνεια (5.191)                       

Σφνολο υποχρεϊςεων διακζςιμων προσ πϊλθςθ (16.585)                     

Κακαρά περιουςιακά ςτοιχεία διακζςιμα προσ πϊλθςθ (4.530)                       

Τίμθμα πϊλθςθσ κυγατρικισ εταιρείασ (400)                          

Κζρδοσ από πϊλθςθ κυγατρικισ εταιρείασ (4.930)                       

 
 

Από τθν ωσ άνω πϊλθςθ επιλκε μεταβολι ςτα Μδια Κεφάλαια  και ςτα  Αποτελζςματα (μετά φόρων) των 
Λδιοκτθτϊν τθσ μθτρικισ κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2015 κατά  το ποςό των € 4.930, ιτοι ςε ποςοςτό 37% και 
143% αντίςτοιχα. 
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4. ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΛΩΝ 

 

01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015

Εμπορεφματα 29.790                      28.084                       

Ανταλλακτικά 185                           189                            

Υπθρεςίεσ 255                           604                            

Σφνολο 30.230                      28.877                       

 
 

5. ΚΟΣΤΟΣ ΡΩΛΘΚΕΝΤΩΝ 

01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015

Εμπορεφματα 25.217                      22.790                       

Ανταλλακτικά 132                           138                            

Σφνολο 25.349                      22.928                       

 

Στο κόςτοσ πωλθκζντων των εμπορευμάτων περιλαμβάνεται και θ πρόβλεψθ για απαξιωμζνα αποκζματα που 
διενεργικθκε εντόσ τθσ τρζχουςασ χριςθσ ποςοφ € 179 χιλ.. 

 

6. ΛΟΛΡΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Τα λοιπά ζςοδα εκμετάλλευςθσ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015

Συμμετοχι τθσ PANASONIC ςτα ζξοδα 

προϊκθςθσ των εμπορευμάτων 540                            205                            

Ζςοδα από πϊλθςθ και επαναμίςκωςθ 

ακινιτου -                                 164                            

Λοιπά 173                            96                              

Σφνολο 713                            465                            
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7. ΑΝΑΛΥΣΘ ΕΞΟΔΩΝ 

 

Τα ζξοδα (ζξοδα διοίκθςθσ, ζξοδα διάκεςθσ) αναλφονται ωσ εξισ: 
 

01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015

Αμοιβζσ ζμμιςκου προςωπικοφ 2.600                        2.465                         

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων 383                           446                            

Ραροχζσ τρίτων 478                           512                            

Φόροι – τζλθ 83                             74                              

Διάφορα ζξοδα 2.850                        2.276                         

Αποςβζςεισ 199                           120                            

Ρροβλζψεισ εκμετάλλευςθσ 315                           283                            

Σφνολο 6.908                        6.176                         

 
 

Τα παραπάνω ζξοδα κατανζμονται ωσ εξισ: 
 

01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015

Ζξοδα διοίκθςθσ 2.123                        2.168                         

Ζξοδα διάκεςθσ 4.785                        4.008                         

Σφνολο 6.908                        6.176                         

 
 
 

8. ΧΘΜΑΤΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 

01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015

Τόκοι & ζξοδα δανείων 138                     117                     

Τόκοι & ζξοδα εκχϊρθςθσ απαιτιςεων 189                     -                          

Ρρομικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν 321                     319                     

Τόκοι χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ 67                       90                       

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ 6                         13                       

Λοιπά ζξοδα τραπεηϊν 117                     77                       

Σφνολο 838                     616                     
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 9. ΦΟΟΛ ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 

 

Με βάςθ το φορολογικό νόμο Ν.4334/ΦΕΚ Α’ 80/16.07.2015 ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ των νομικϊν 
προςϊπων που εδρεφουν ςτθν Ελλάδα, ανζρχεται ςε 29%. 
 
Ο φόροσ ειςοδιματοσ, που απεικονίηεται ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφεται ωσ εξισ: 

 

01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015

Τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ -                          -                          

Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ 56                       (31)                      

56                       (31)                      

Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ λοιπϊν 

ςυγκεντρωτικϊν ειςοδθμάτων (5)                        (5)                        
Συνολικι χρζωςθ/(πίςτωςθ) που απεικονίηεται 

ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ 51                       (36)                      

 
 
 

Θ ςυμφωνία του φόρου ειςοδιματοσ που εμφανίηεται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ και του ποςοφ 
των φόρων ειςοδιματοσ που κακορίηεται από τθν εφαρμογι του ελλθνικοφ φορολογικοφ ςυντελεςτι ςτισ ηθμιζσ 
προ φόρων ςυνοψίηεται ςτα εξισ: 
 

01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015

Zθμίεσ προ φόρων ειςοδιματοσ (2.587)                 (898)                    

Φόροι ειςοδιματοσ υπολογιηόμενοι με τον ιςχφοντα φορολογικό 

ςυντελεςτι (2016: 29%, 2015: 29%) (750)                    (260)                    

Φορολογικι επίδραςθ μθ φορολογθκζντων εςόδων και εξόδων που δεν 

εκπίπτουν για φορολογικοφσ ςκοποφσ 199                     211                     

Φορολογικζσ ηθμίεσ για τισ οποίεσ δεν αναγνωρίςτθκε αναβαλλόμενθ 

φορολογικι απαίτθςθ 524                     932                     

Φορολογικι επίδραςθ από τθν αλλαγι των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν -                          25                       

Επίδραςθ αντιλογιςμοφ/δθμιουργίασ προςωρινϊν διαφορϊν 83                       (85)                      

Ηθμία από πϊλθςθ κυγατρικισ για τθν οποία δεν είχε αναγνωριςτεί 

αναβαλλόμενθ φορολογία -                          (854)                    
Φόροσ ειςοδιματοσ 56                       (31)                      

 
 

Θ Ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία και οι ςχετικζσ διατάξεισ υπόκεινται ςε ερμθνείεσ από τισ φορολογικζσ αρχζσ. 
Οι δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ κατατίκενται ςε ετιςια βάςθ αλλά τα κζρδθ ι οι ηθμίεσ που δθλϊνονται για 
φορολογικοφσ ςκοποφσ παραμζνουν προςωρινά ζωσ ότου οι φορολογικζσ αρχζσ εξετάςουν τισ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ και τα βιβλία του φορολογοφμενου, ςτιγμι κατά τθν οποία κα εκκακαριςτοφν και οι ςχετικζσ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ. Οι φορολογικζσ ηθμίεσ ςτο βακμό που αναγνωρίηονται από τισ φορολογικζσ αρχζσ, 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον ςυμψθφιςμό των κερδϊν των πζντε επόμενων χριςεων που ακολουκοφν 
τθν χριςθ που αφοροφν. 
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Ζκκεςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ: 
Aπό τθ χριςθ 2011 και εντεφκεν, οι Ελλθνικζσ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και οι Εταιρείεσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που 
οι ετιςιεσ χρθματοοικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ ελζγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτι ι ελεγκτικό 
γραφείο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίςτοιχα, υποχρεοφνται να λαμβάνουν 
«Ετιςιο Ριςτοποιθτικό» που προβλζπεται ςτο άρκρο 65α του Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από 
φορολογικό ζλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο που ελζγχει τισ ετιςιεσ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. Κατόπιν ολοκλιρωςθσ του φορολογικοφ ελζγχου, ο Νόμιμοσ Ελεγκτισ ι 
ελεγκτικό γραφείο εκδίδει ςτθν εταιρεία «Ζκκεςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ» και ςτθ ςυνζχεια ο Νόμιμοσ 
Ελεγκτισ ι ελεγκτικό γραφείο τθν υποβάλει θλεκτρονικά ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν εντόσ δζκα θμερϊν από 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία ζγκριςθσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ των Μετόχων.  

 
Ανζλεγκτθ φορολογικά χριςθ τθσ Εταιρείασ είναι το 2010. Τθν 29

θ
 Δεκεμβρίου 2016 επιδόκθκε ςτθν Εταιρεία 

ςχετικι ζκδοςθ εντολισ μερικοφ επιτόπιου ελζγχου από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογικισ Διοίκθςθσ για τθν 
ανζλεγκτθ φορολογικά χριςθ 2010. Μζχρι τθν θμερομθνία ζγκριςθσ των ςυνθμμζνων χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων δεν ζχει ξεκινιςει ο φορολογικόσ ζλεγχοσ. 
 
Σε μελλοντικό φορολογικό ζλεγχο των ςχετικϊν ανζλεγκτων χριςεων είναι πικανό να επιβλθκοφν πρόςκετοι 
φόροι και πρόςτιμα ςτθν ΛΝΤΕΤΕΚ. Θ Εταιρεία κεωρεί ότι ζχει ςχθματίςει επαρκείσ προβλζψεισ (€ 30 χιλ.), 
ζναντι των πρόςκετων φόρων που πικανόν να προκφψουν, βάςει τθσ ςχετικισ εμπειρίασ από παλαιότερουσ 
φορολογικοφσ ελζγχουσ.  
 
Για τθν Εταιρεία, ο φορολογικόσ ζλεγχοσ για τθ χριςθ 2015 διενεργικθκε από τουσ νόμιμουσ ελεγκτζσ τουσ, 
βάςει του άρκρου 65α του Ν. 4174/2013, χωρίσ να προκφψουν ςθμαντικζσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ πζραν από 
αυτζσ που καταχωρικθκαν και απεικονίηονταν ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. 
 
Για τθν Εταιρεία, ο φορολογικόσ ζλεγχοσ για τθ χριςθ 2016 ιδθ διενεργείται από τουσ νόμιμουσ ελεγκτζσ 
τουσβάςειτου άρκρου 65α του Ν. 4174/2013. Κατά τθν ολοκλιρωςθ του φορολογικοφ ελζγχου, θ Διοίκθςθ τθσ 
Εταιρείασ δεν αναμζνει να προκφψουν ςθμαντικζσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ πζραν από αυτζσ που 
καταχωρικθκαν και απεικονίηονται ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. 
 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι προςδιορίηονται ςτισ προςωρινζσ διαφορζσ που υπάρχουν ςτα ςτοιχεία του 
ενεργθτικοφ και τισ υποχρεϊςεισ με βάςθ τισ αξίεσ των λογιςτικϊν βιβλίων και τθ φορολογικι βάςθ και 
υπολογίηονται με εφαρμογι των κεςπιςμζνων φορολογικϊν ςυντελεςτϊν. 
 
Θ κίνθςθ τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ ζχει ωσ εξισ: 
 

31.12.2016 31.12.2015

Υπόλοιπο ζναρξθσ (180)                    (216)                    

Φόροσ αποτελεςμάτων περιόδου *πίςτωςθ/(χρζωςθ)+ (56)                      31                       

Φόροσ λοιπϊν ςυγκεντρωτικϊν ειςοδθμάτων 

περιόδου *πίςτωςθ/(χρζωςθ)+ 5                         5                         

(231)                    (180)                    

 
 

Θ αναβαλλόμενθ φορολογία κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016 και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2015 αναλφεται ωσ εξισ: 
 

31.12.2016 31.12.2015

Aναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ 867                     941                     

Aναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ (1.098)                 (1.121)                 

(231)                    (180)                    
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H κίνθςθ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων/υποχρεϊςεων κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015 
ζχει ωσ ακολοφκωσ: 
 

01.01.2015

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) 

ςτθν κατάςταςθ 

ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ

31.12.2015

Χρζωςθ/(Ρίςτωςθ) 

ςτθν κατάςταςθ 

ςυνολικοφ 

ειςοδιματοσ

31.12.2016

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ 

απαιτιςεισ:

Ρρόβλεψθ εγγυιςεων 

πωλιςεων 18                            -                               18                            (18)                           -                               

Ρρόβλεψθ Αποηθμίωςθσ 

προςωπικοφ 79                            1                              80                            7                              87                            

Υποχρζωςθ χρθματοδοτικισ 

μίςκωςθσ 738                          (104)                         634                          (248)                         386                          

Ρροβλζψεισ επιςφαλϊν 

απαιτιςεων 51                            158                          209                          123                          332                          

Ρροβλζψεισ για απαξιωμζνα 

αποκζματα -                               -                               -                               52                            52                            

Λοιπά -                               -                               -                               10                            10                            

886                          55                            941                          (74)                           867                          

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ:

Ρροςαρμογι αξίασ οικοπζδου (470)                         (54)                           (524)                         -                               (524)                         

Ρροςαρμογι αναπόςβεςτθσ 

αξίασ ακινιτου (493)                         (41)                           (534)                         16                            (518)                         

Αποτίμθςθ ςυμμετοχϊν (126)                         126                          -                               -                               -                               

Λοιπά (13)                           (50)                           (63)                           7                              (56)                           

(1.102)                      (19)                           (1.121)                      23                            (1.098)                      

Κακαρι αναβαλλόμενθ 

φορολογικι υποχρζωςθ (216)                         36                            (180)                         (51)                           (231)                         

 

10. ΗΘΜΛΕΣ ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΦΟΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΘ 

 

Οι ηθμίεσ, μετά από φόρο, ανά μετοχι αποτελοφν το αποτζλεςμα του λόγου των ηθμιϊν μετά από φόρουσ 
προσ τον αρικμό των μετοχϊν. 
 

01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015

Ηθμίεσ μετά φόρων αποδιδόμενεσ ςτουσ 

μετόχουσ τθσ εταιρείασ (2.643)                 (867)                    

(2.643)                 (867)                    

Αρικμόσ μετοχϊν 11.233.200         11.233.200         

Ηθμίεσ μετά φόρων ανά μετοχι (0,2353)               (0,0772)               

(0,2353)               (0,0772)               
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11. ΛΔΛΟΧΘΣΛΜΟΡΟΛΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΡΑΓΛΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ -ΑΣΩΜΑΤΑ ΡΑΓΛΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ 

Τα ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία για τθν Εταιρεία αναλφονται ωσ εξισ: 
 

 Γιπεδα - 

Οικόπεδα 

 Κτίρια - 

Εγκαταςτάςεισ 

ςε ακίνθτα 

τρίτων 

 Ζπιπλα - 

Μεταφορικά 

Μζςα και λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ 

 Σφνολο  

ΑΞΛΑ ΚΤΘΣΘΣ

Υπόλοιπα 01.01.2015 1.806                  2.009                  751                     4.566                     

Αγορζσ χριςεωσ -                          -                          35                       35                          

Ρωλιςεισ - Μειϊςεισ -                          -                          (7)                        (7)                           

Υπόλοιπα 31.12.2015 1.806                  2.009                  779                     4.594                     

Αγορζσ χριςεωσ -                          -                          90                       90                          

Υπόλοιπα 31.12.2016 1.806                  2.009                  869                     4.684                     

ΑΡΟΣΒΕΣΕΛΣ

Υπόλοιπα 01.01.2015 -                          111                     633                     744                        

Ρροςκικεσ χριςεωσ -                          56                       34                       90                          

Ρωλιςεισ - Μειϊςεισ -                          -                          (7)                        (7)                           

Υπόλοιπα 31.12.2015 -                          167                     660                     827                        

Ρροςκικεσ χριςεωσ -                          56                       56                       112                        

Υπόλοιπα 31.12.2016 -                          223                     716                     939                        

ΑΝΑΡΟΣΒΕΣΤΘ ΑΞΛΑ

Αναπόςβεςτθ αξία 01.01.2015 1.806                  1.898                  118                     3.822                     

Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.2015 1.806                  1.842                  119                     3.767                     

Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.2016 1.806                  1.786                  153                     3.745                     

 
 

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρθ επί των ενςϊματων παγίων ςτοιχείων.  
 
Για τα πάγια που ζχουν αγοραςτεί με χρθματοδοτικι μίςκωςθ θ κυριότθτα ζχει παρακρατθκεί από τουσ 
εκμιςκωτζσ. Θ αναπόςβεςτθ αξία των αγοραςκζντων με χρθματοδοτικι μίςκωςθ ενςϊματων παγίων κατά 
τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2016 και 31 Δεκεμβρίου 2015 ανζρχεται ςε € 3.649 χιλ.και € 3.648 χιλ., αντίςτοιχα. Οι 

αναπόςβεςτεσ αξίεσ των αγοραςκζντων με χρθματοδοτικι μίςκωςθ ενςϊματων παγίων, ανά κατθγορία 
ενςϊματων παγίων, αναλφονται ωσ εξισ: 
 

31.12.2016 31.12.2015

Γιπεδα 1.806                  1.806                  

Κτίρια και εγκαταςτάςεισ κτιρίων 1.786                  1.842                  

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 57                       -                          

3.649                  3.648                  

 
 

 

Κατά τθν χριςθ 2016 οι ςυνολικζσ επενδφςεισ ςε αςϊματα πάγια για τθν Εταιρεία ανιλκαν ςε € 438 χιλ. και 
αφοροφν κυρίωσ ςε δαπάνεσ απόκτθςθσ λογιςμικϊν προγραμμάτων. 
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12. ΛΟΛΡΕΣ ΜΑΚΟΡΟΚΕΣΜΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ 

 

31.12.2016 31.12.2015

Μακροπρόκεςμο δάνειο ςτθ ςυνδεδεμζνθ εταιρεία KBI 569                 569                 

Μακροπρόκεςμθ απαίτθςθ από ςυνδεδεμζνθ εταιρεία 

Cosmol ine 178                 -                      

Λοιπζσ απαιτιςεισ 36                   35                   

783                 604                 

 
 

Το μακροπρόκεςμο δάνειο προσ τθν ςυνδεδεμζνθ εταιρεία ΚΒΛ αφορά ςε δφο δανειακζσ ςυμβάςεισ ποςοφ € 
200 χιλ. (20/11/2013) και ποςοφ € 469 χιλ. (1/7/2014) με θμερομθνία ολοςχεροφσ εξόφλθςθσ μετά τθν 
τροποποίθςι τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ τθν 20/11/2018 (Σθμείωςθ 26). Από τθν πρϊτθ δανειακι ςφμβαςθ ζχει 
εξοφλθκεί το ποςό των € 100 χιλ. (31/12/2014). Το πρϊτο δάνειο είναι ζντοκο με κυμαινόμενο επιτόκιο των 
εντόκων γραμματίων Ελλθνικοφ Δθμοςίου διάρκειασ 13 εβδομάδων, πλζον περικωρίου ανερχομζνου ςε 1,5 
ποςοςτιαία μονάδα. Το δεφτερο δάνειο είναι ζντοκο με κυμαινόμενο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου διάρκειασ 3 μθνϊν,πλζονπερικωρίου ανερχόμενου ςε 1,5 ποςοςτιαία μονάδα. 

 

Θ μακροπρόκεςμθ απαίτθςθ από τθν ςυνδεδεμζνθ εταιρεία Cosmoline Τθλεπικοινωνιακζσ Υπθρεςίεσ Α.Ε 
αφορά το μακροπρόκεςμο μζροσ από το τρζχον υφιςτάμενο υπόλοιπο,ποςοφ € 207 χιλ. που διακανονίςτθκε 
ςε 84 μθνιαίεσ δόςεισ, τθσ πρϊτθσ καταβλθτζασ μετά τθν παρζλευςθ ενόσ μθνόσ από τθν τελεςίδικθ 
επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ τθν 11.11.2016. 
 

13. ΧΘΜΑΤΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΡΕΛΟΥΣΛΑΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΑΡΟΤΛΜΩΜΕΝΑ ΣΤΘΝ ΕΥΛΟΓΘ ΑΞΛΑ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ 
ΚΕΔΘ Ι ΗΘΜΛΕΣ 

 

31.12.2016 31.12.2015

Μετοχζσ - Μθ ειςθγμζνεσ 4.290              4.290              

Mείον: Ρρόβλεψθ για υποτίμθςθ (4.246)             (4.246)             

44                   44                   

 
 
Θ κίνθςθ τθσ πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ αναλφεται ωσ εξισ: 
 

31.12.2016 31.12.2015

Υπόλοιπο ζναρξθσ 4.246              4.096              

Επιβάρυνςθ Αποτελεςμάτων περιόδου -                      150                 
Υπόλοιπο λιξθσ 4.246              4.246              

 
 
 
 

Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία διακζςιμα προσ πϊλθςθ αποτελοφνται από επενδφςεισ ςε κοινζσ μετοχζσ τθσ 
μθ ειςθγμζνθσ ςυνδεδεμζνθσ εταιρείασ Cosmoline Τθλεπικοινωνιακζσ Υπθρεςίεσ  A.E., με ποςοςτό 6,46%, και 
επομζνωσ δεν ζχουν ςτακερι θμερομθνία λιξθσ, οφτε τοκομερίδιο.  
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 14. ΑΡΟΚΕΜΑΤΑ 

Τα αποκζματα ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

31.12.2016 31.12.2015

Εμπορεφματα 4.477              3.977              

Εμπορεφματα υπό παραλαβι 415                 1.345              

Ανταλλακτικά 103                 104                 

Ρρόβλεψθ για απαξιωμζνα αποκζματα (179)                -                      

4.816              5.426              

 
 

Κατά τθν τρζχουςα χριςθ θ Εταιρεία δεν προζβθ ςτθν καταςτροφι ακατάλλθλων αποκεμάτων αλλά ςτθ 
διενζργεια πρόβλεψθσ υποτίμθςθσ τουσ λόγω απαξίωςθσ ποςοφ € 179 χιλ. (31.12.2015: καταςτροφι 
ακατάλλθλων αποκεμάτων € 117 χιλ.) 
 
Θ κίνθςθ τθσ πρόβλεψθσ για απαξιωμζνα αποκζματα αναλφεται ωσ εξισ: 
 

31.12.2016 31.12.2015

Υπόλοιπο ζναρξθσ -                      -                      

Επιβάρυνςθ αποτελεςμάτων χριςθσ 179                 -                      
Υπόλοιπο λιξθσ 179                 -                      

 

15. EΜΡΟΛΚΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ 

 
Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ  ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

31.12.2016 31.12.2015

Ρελάτεσ 3.643              7.136              

Επιςφαλείσ-επίδικοι πελάτεσ 281                 281                 

Εκχϊρθςθ απαιτιςεων 3.475              -                      

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ και γραμμάτια ειςπρακτζα 

ςτο χαρτοφυλάκιο 611                 1.632              

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ ςτισ τράπεηεσ για εγγφθςθ 1.343              1.520              

Ρροβλζψεισ επιςφαλϊν απαιτιςεων (1.144)             (720)                

8.209              9.849              

 
Στισ εμπορικζσ απαιτιςεισ περιλαμβάνονται και απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ ποςοφ € 215 χιλ. 
(Σθμείωςθ 26).(31.12.2015: 997 χιλ.) 
 
Θ κίνθςθ τθσ πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ αναλφεται ωσ εξισ: 

 

31.12.2016 31.12.2015

Υπόλοιπο ζναρξθσ 720                 742                 

Επιβάρυνςθ Αποτελεςμάτων περιόδου 424                 -                      

Χρθςιμοποίθςθ πρόβλεψθσ -                      (22)                  
Υπόλοιπο λιξθσ 1.144              720                 
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Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ που ςχθματίςτθκε τθν τρζχουςα χριςθ, και 
ςυγκεκριμζνα ποςό € 411 χιλ., αφορά ςτον πελάτθ Θλεκτρονικι Ακθνϊν ο οποίοσ με βάςθ τθν υπ’ αρικμόν 
267/13.04.2016 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ακθνϊν κθρφχκθκε ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ. 

 

Θ χρονικι απεικόνιςθ των εμπορικϊν απαιτιςεων ζχει ωσ εξισ: 
 

31.12.2016 31.12.2015

Δεν είναι ςε κακυςτζρθςθ και δεν είναι 

απομειωμζνα 6.320              7.771              

Είναι ςε κακυςτζρθςθ αλλά όχι απομειωμζνα:

1-30 θμζρεσ 597                 513                 

31-90 θμζρεσ 272                 270                 

91-180 θμζρεσ 307                 267                 

181-360 θμζρεσ 298                 282                 

> 360 θμζρεσ 415                 746                 

8.209              9.849              

 
Οι απαιτιςεισ κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016 και 2015 ποςοφ € 415 χιλ.και € 746χιλ., που βρίςκονται ςε 
κακυςτζρθςθ για πάνω από 360 θμζρεσ αφοροφν εμπορικζσ απαιτιςεισ κατόπιν κινιςεωσ υπολοίπων, οι οποίεσ 
ζχουν διακανονιςτεί βάςει ςχετικϊν ςυμφωνιϊν αποπλθρωμισ, ςυνεπϊσ δεν ςυντρζχουν λόγοι διενζργειασ 
πρόβλεψθσ απομείωςισ τουσ.  

16. ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΛ ΛΟΛΡΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ 
 

Οι προκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

31.12.2016 31.12.2015

Ζξοδα επομζνων χριςεων 53                   71                   

Απαιτιςεισ από Ελλθνικό Δθμόςιο 51                   81                   

Φ.Ρ.Α. ειςπρακτζο 100                 -                      

Ρροκαταβολζσ ςε προμθκευτζσ 64                   84                   

Χρεϊςτεσ διάφοροι 1.162              1.394              

Ζςοδα χριςθσ ειςπρακτζα 253                 251                 

Αγορζσ υπό παραλαβι 352                 -                      

Λοιπά 39                   227                 

2.074              2.108              

 
Το ποςό που αναγράφεται ςτο κονδφλι «χρεϊςτεσ διάφοροι» περιλαμβάνει απαίτθςθ από εταιρεία Masterling, 
ςυνολικοφ φψουσ € 192 χιλ., το οποίο αφορά αποηθμίωςθ απωλεςκζντων εμπορευμάτων βάςει αγωγισ προσ 
τθν ωσ άνω εταιρεία θ οποία εκδικάςτθκε τον Μάρτιο του 2017 (αναμζνεται ςχετικι απόφαςθ) και λοιπζσ 
απαίτθςεισ ποςοφ € 1.043 χιλ. (31.12.2015: 1.309 χιλ.) από ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ (Σθμείωςθ 26). Στισ 
απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ περιλαμβάνεται και ποςό € 250 χιλ. (31.12.2015: € 350 χιλ.) τθσ 
ςυνδεδεμζνθσ εταιρείασ «ΚΟΝΤΛΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΘ ΚΑΛ ΕΜΡΟΛΚΘ ΕΤΑΛΛΑ» (Σθμείωςθ 3). Για τθν 
ωσ άνω απαίτθςθ ζχει λθφκεί μεταγενζςτερα και μζχρι  τθν θμερομθνία ζγκριςθσ των χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων, επιταγι ποςοφ € 150 χιλ. με θμερομθνία λιξθσ τθν 15

θ
 Λουλίου 2017 (Σθμείωςθ 26). 

 
Το ποςό που αναγράφεται ςτο λογαριαςμό «ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα» αφορά, κατά το μεγαλφτερο μζροσ, 
πρόβλεψθ εςόδου από ςυμμετοχι του προμθκευτι εξωτερικοφ Panasonic, ςτισ προωκθτικζσ ενζργειεσ των 
εμπορευμάτων τθσ. 
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17. ΧΘΜΑΤΛΚΑ ΔΛΑΚΕΣΛΜΑ 

 
Τα χρθματικά διακζςιμα ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

31.12.2016 31.12.2015

Ταμείο 9                     9                     

Κατακζςεισ όψεωσ 398                 1.445              

407                 1.454              

 
Οι κατακζςεισ ςε τράπεηεσ τοκίηονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βαςίηονται ςτα μθνιαία επιτόκια 
τραπεηϊν. Τα ζςοδα  τόκων από κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ ςε τράπεηεσ λογιςτικοποιικθκαν με τθ 
μζκοδο του δεδουλευμζνου και περιλαμβάνονται ςτα χρθματοοικονομικά ζςοδα ςτισ ςυνθμμζνεσ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ (Σθμείωςθ 9). 
 

18. ΜΕΤΟΧΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανζρχεται ςτο ποςό των € 8.200 (οκτϊ εκατομμυρίων διακοςίων 
χιλιάδων), διαιροφμενο ςε 11.233.200 (ζντεκα εκατομμφρια διακόςιεσ τριάντα τρείσ χιλιάδεσ διακόςιεσ) 
μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ € 0,73 εκάςτθσ. 

19. ΛΟΛΡΑ ΑΡΟΚΕΜΑΤΛΚΑ 

 
Τα αποκεματικά αναλφονται ωσ εξισ: 
 

31.12.2016 31.12.2015

Τακτικό Αποκεματικό 1.460              1.460              

Ζκτακτο Αποκεματικό 9.437              9.437              

Αφορολόγθτα αποκεματικά -                      376                 

Αποκεματικά φορολογθμζνα κατ’ειδικό τρόπο 255                 255                 

11.152            11.528            

 
Τακτικό Αποκεματικό: Σφμφωνα με τθν ελλθνικι εταιρικι νομοκεςία, οι επιχειριςεισ υποχρεοφνται να 
μεταφζρουν τουλάχιςτον το 5% του ετιςιου κακαροφ κζρδουσ τουσ, όπωσ αυτό απεικονίηεται ςτα βιβλία 
τουσ, ςε τακτικό αποκεματικό, μζχρι το αποκεματικό αυτό να ανζλκει ςτο ζνα τρίτο του καταβεβλθμζνου 
μετοχικοφ κεφαλαίου. Το αποκεματικό αυτό δεν δφναται να διανεμθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ 
Εταιρείασ. 
 

Αφορολόγθτα Αποκεματικά: Τα αφορολόγθτα και ειδικϊσ φορολογθκζντα αποκεματικά αντιπροςωπεφουν 
ζςοδα τόκων, τα οποία είτε είναι αφορολόγθτα ι ζχουν φορολογθκεί με 15% ςτθν πθγι τουσ. Το 
ςυγκεκριμζνο ζςοδο δεν είναι φορολογθτζο υπό τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχουν επαρκι κζρδθ από τα οποία 
μποροφν να ςχθματιςτοφν αντίςτοιχα αφορολόγθτα αποκεματικά. Με βάςθ τθν Ελλθνικι φορολογικι 
νομοκεςία, αυτό το αποκεματικό εξαιρείται του φόρου ειςοδιματοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν κα 
διανεμθκεί ςτουσ μετόχουσ. Θ Εταιρεία δεν προτίκεται να διανείμει το ςυγκεκριμζνο αποκεματικό και 
επομζνωσ δεν ζχει προβεί ςτον υπολογιςμό αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ που κα ιταν αναγκαίοσ 
κατά τθν περίπτωςθ διανομισ του αποκεματικοφ. Εντόσ τθσ τρζχουςασ χριςθσ μεταφζρκθκαν βάςει του 
άρκρου 72, του Ν. 4172/2013, τα αφορολόγθτα αποκεματικά ποςοφ € 376 χιλ. ςτισ ηθμίεσ εισ νζον.  
 

Ζκτακτα Αποκεματικά: Σφμφωνα με τθν Ελλθνικι Εταιρικι Νομοκεςία, οι επιχειριςεισ μποροφν να διατθροφν 
ειδικά αποκεματικά δίχωσ ιδιαίτερο ςκοπό, ζπειτα από απόφαςθ των μετόχων τουσ ςτθν ετιςια γενικι 
ςυνζλευςθ, ι εάν απαιτείται από το Καταςτατικό. Το ειδικό αποκεματικό ζχει δθμιουργθκεί από μθ 
διανεμθμζνα κζρδθ μετά φόρων των προθγουμζνων χριςεων.  
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20. ΡΟΒΛΕΨΕΛΣ ΓΛΑ ΑΡΟΗΘΜΛΩΣΘ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ 

 
Οι προβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 
 

31.12.2016 31.12.2015

Ραροφςα αξία μθ χρθματοδοτοφμενων υποχρεϊςεων 300                 277                 

Κακαρι υποχρζωςθ ςτον Λςολογιςμό 300                 277                 

Συςτατικά του κακαροφ περιοδικοφ κόςτουσ 

Κόςτοσ τρζχουςασ υπθρεςίασ 17                   15                   

Δαπάνθ τόκου 6                     7                     

Κόςτοσ διακανονονιςμϊν 43                   198                 

Αναγνϊριςθ αναλογιςτικισ ηθμίασ/(κζρδουσ) 16                   16                   

Συνολικι χρζωςθ ςτα αποτελζςματα 82                   236                 

Συμφωνία υποχρεϊςεων παροχϊν

Ραροφςα αξία υποχρζωςθσ ζναρξθσ χριςθσ 277                 305                 

Κόςτοσ τρζχουςασ υπθρεςίασ 17                   15                   

Δαπάνθ τόκου 6                     7                     

Ειςφορζσ που πλθρϊκθκαν από τον εργοδότθ (59)                  (264)                

Κόςτοσ διακανονονιςμϊν 43                   198                 

Αναγνϊριςθ αναλογιςτικισ ηθμίασ/(κζρδουσ) 16                   16                   
Ραροφςα αξία υποχρζωςθσ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου 300                 277                 

Βαςικζσ Υποκζςεισ :

Ρροεξοφλθτικό επιτόκιο 1,90% 2,20%

Ροςοςτό αφξθςθσ αμοιβϊν 2,00% 2,00%

 
 

Θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των ςθμαντικϊν παραδοχϊν που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν αναλογιςτικι μελζτθ για 
τθν Εταιρεία για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016 και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2015 εμφανίηεται 
κατωτζρω: 
 

2016

Επίπεδο Ευαιςκθςίασ
0,5% 

αφξθςθ

0,5% 

μείωςθ

0,5% 

αφξθςθ

0,5% 

μείωςθ

Επίπτωςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ (22)                 24                  22                  (21)                 

2015

Επίπεδο Ευαιςκθςίασ
0,5% 

αφξθςθ

0,5% 

μείωςθ

0,5% 

αφξθςθ

0,5% 

μείωςθ

Επίπτωςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ (21)                 23                  23                  (21)                 

Επιτόκιο Μελλοντικι αφξθςθ μιςκϊν

Επιτόκιο Μελλοντικι αφξθςθ μιςκϊν
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Οι ακόλουκεσ πλθρωμζσ αναμζνεται να αυξιςουν τθ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ κατά τα προςεχι ζτθ: 
 

2016 2015

Κατά τθ διάρκεια των επόμενων 12 μθνϊν (νζα 

οικονομικι χριςθ)
-                      -                      

Μεταξφ 2 ζωσ 5 ετϊν 24                   28                   

Μεταξφ 5 ζωσ 10 ετϊν 48                   47                   

Ράνω από 10 ζτθ 875                 1.189              

Συνολικζσ αναμενόμενεσ πλθρωμζσ 947                 1.264              

 

 

21. ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΛΚΘΣ ΜΛΣΚΩΣΘΣ 

 
Οι υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 

 

31.12.2016 31.12.2015

Υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ

Μζχρι 1 ζτοσ 949                 919                 

Από 1 ζωσ 5 ζτθ 479                 1.373              

Μετά από 5 ζτθ -                      -                      

1.428              2.292              

Μείον: Μελλοντικζσ χρθματοοικονομικζσ δαπάνεσ (42)                  (106)                
Ραροφςα αξία υποχρεϊςεων χρθματοδοτικϊν 

μιςκϊςεων 1.386              2.186              

Ανάλυςθ παροφςασ αξίασ χρθματοδοτικϊν 

μιςκϊςεων

Μζχρι 1 ζτοσ 913                 852                 

Από 1 ζωσ 5 ζτθ 473                 1.334              

Μετά από 5 ζτθ -                      -                      

1.386              2.186              
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 22. ΒΑΧΥΡΟΚΕΣΜΑ ΔΑΝΕΛΑ 

 
Θ Εταιρεία διατθρεί βραχυπρόκεςμο δανειςμό το ςυνολικό ετιςιο κυμαινόμενο επιτόκιο του οποίου 
κυμαίνεται από 8% ζωσ 9%. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα εγκεκριμζνα όρια βραχυπρόκεςμου 
δανειςμοφ τθσ Εταιρείασ, κακϊσ επίςθσ και το χρθςιμοποιθκζν ποςό. 

 

31.12.2016 31.12.2015

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια

Πριο χρθματοδότθςθσ 3.550              3.550              

Μθ χρθςιμοποιθκζν όριο 2.325              2.349              

Xρθςιμοποιθκζν όριο 1.225              1.201              

Δανειςμόσ εκχϊρθςθσ απαιτιςεων 2.845              -                      

4.070              1.201              

 
 

Θ Εταιρεία κατά τθ διάρκεια τθσ τρζχουςασ περιόδου προζβθ ςτθ ςφναψθ ςυμβάςεων εκχϊρθςθσ 
απαιτιςεϊν τθσ με αναγωγι με δφο πιςτωτικά ιδρφματα. Τα ςυνολικά ζξοδα διαχείριςθσ και τόκων 
εκχϊρθςθσ απαιτιςεων (factoring) για τισ τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015 ανιλκαν 
ςε € 186 χιλ. και € 0 χιλ., αντίςτοιχα και περιλαμβάνονται ςτα χρθματοοικονομικά ζξοδα (Σθμείωςθ 8). 

 
Τα ςυνολικά ζξοδα τόκων επί των βραχυπρόκεςμων δανείων για τισ χριςεισπου ζλθξαν τθν 31 Δεκεμβρίου 
2016 και 2015ανιλκαν ςε € 138 χιλ.και €117 χιλ. αντίςτοιχα και περιλαμβάνονται ςτα χρθματοοικονομικά 
ζξοδα, (Σθμείωςθ 8ςτισ ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ). 

 
 
23. ΡΟΜΘΚΕΥΤΕΣ 
 

31.12.2016 31.12.2015

Ρρομθκευτζσ εςωτερικοφ 1.173              879                 

Ρρομθκευτζσ εξωτερικοφ 2.331              4.839              

3.504              5.718              

 
 

Θ Εταιρεία είναι ο επίςθμοσ διανομζασ των προϊόντων Panasonic, που αποτελεί γι’ αυτιν τον κφριο 
προμθκευτι. 

 

24. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛ ΛΟΛΡΕΣ ΒΑΧΥΡΟΚΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ 

 

31.12.2016 31.12.2015

Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί 115                 114                 

Δεδουλευμζνα ζξοδα 79                   87                   

Υποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ (εκτόσ φόρου 

ειςοδιματοσ) 125                 286                 

Ρροκαταβολζσ πελατϊν 144                 42                   

Υποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ 19                   43                   

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 22                   31                   

504                 603                 
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 25. ΧΘΜΑΤΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΜΕΣΑ 

 α) Εφλογθ αξία 

Τα ποςά που περιζχονται ςτισ ςυνθμμζνεσ καταςτάςεισ χρθματοοικονομικισ κζςθσ για τα χρθματικά 
διακζςιμα, τισ εμπορικζσ απαιτιςεισ και τισ προκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ, τουσ προμθκευτζσ και τισ 
δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ προςεγγίηουν τισ αντίςτοιχεσ εφλογεσ αξίεσ, λόγω 
τθσ βραχυπρόκεςμθσ λιξθσ των χρθματοοικονομικϊν αυτϊν μζςων.  

Θ εφλογθ αξία των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προςεγγίηει τα ποςά που εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ 
χρθματοικονομικισ κζςθσ.  

 
Θ Εταιρεία χρθςιμοποιεί τθν κατωτζρω ιεραρχία για τον κακοριςμό και τθ γνωςτοποίθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ 
των χρθματοοικονομικϊν μζςων, ανά τεχνικι αποτίμθςθσ: 
 
Επίπεδο 1: διαπραγματεφςιμεσ (μθ προςαρμοςμζνεσ) τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ για όμοια περιουςιακά 
ςτοιχεία ι υποχρεϊςεισ, 
 
Επίπεδο 2: λοιπζσ τεχνικζσ για τισ οποίεσ όλεσ οι ειςροζσ που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν 
καταγεγραμμζνθ εφλογθ αξία είναι παρατθριςιμεσ, είτε άμεςα, είτε ζμμεςα. Αναλυτικότερα θ εφλογθ αξία 
ςτα Χρθμ/κά περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία με μεταβολζσ ςτα κζρδθ ι τισ ηθμίεσ 
προςδιορίηεται με βάςθ τθν Κακαρι Κζςθ που προκφπτει από τισ πλζον πρόςφατεσ ελεγμζνεσ 
Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ μθ ειςθγμζνθσ ςυνδεδεμζνθσ εταιρείασ «Cosmoline Τθλεπικοινωνιακζσ 
Υπθρεςίεσ A.E.» λαμβανομζνων υπόψθ και των παρατθριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν Ζκκεςθ Ελζγχου 
του Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι τθσ. 
 
Επίπεδο 3: τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφν ειςροζσ που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ  ςτθν καταγεγραμμζνθ 
εφλογθ αξία και δεν βαςίηονται ςε παρατθριςιμα δεδομζνα τθσ αγοράσ. 
 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου δεν υπιρξαν μεταφορζσ μεταξφ των επιπζδων 1 και 2, οφτε μεταφορζσ εντόσ 
και εκτόσ του επιπζδου 3 για τθ μζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ. 
 
Τθν 31

θ 
Δεκεμβρίου 2016 και 2015, θ Εταιρεία κατείχε τα παρακάτω χρθματοοικονομικά μζςα που 

αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία: 
 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σφνολο

Χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ

Χρθμ/κά περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊμενα ςτθν 

εφλογθ αξία με μεταβολζσ ςτα κζρδθ ι τισ ηθμίεσ

-                      44                   -                      44                   

-                      44                   -                      44                   

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σφνολο

Χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ

Χρθμ/κά περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊμενα ςτθν 

εφλογθ αξία με μεταβολζσ ςτα κζρδθ ι τισ ηθμίεσ

-                      44                   -                      44                   

-                      44                   -                      44                   

Εφλογθ Αξία  - 31.12.2015

Εφλογθ Αξία  - 31.12.2016
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β) Διαχείριςθ χρθματοοικονομικϊν κινδφνων 

Ριςτωτικόσ Κίνδυνοσ: Θ μζγιςτθ ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςε πιςτωτικό κίνδυνο, λόγω τθσ μθ εκτζλεςθσ των 
υποχρεϊςεων από τουσ αντιςυμβαλλόμενουσ κατά τθν τρζχουςα χριςθ, είναι θ καταχωρθμζνθ αξία των 
ςτοιχείων αυτϊν όπωσ αναφζρεται ςτισ ςυνθμμζνεσ καταςτάςεισ χρθματοοικονομικισ κζςθσ. Θ Εταιρεία δεν 
ζχει ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ πιςτωτικοφ κινδφνου ςε μεμονωμζνουσ αντιςυμβαλλόμενουσ. Οι απαιτιςεισ 
από πελάτεσ προζρχονται κυρίωσ από μια μεγάλθ, ευρεία πελατειακι βάςθ. Θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ 
των πελατϊν παρακολουκείται διαρκϊσ από τθν Εταιρεία. Επίςθσ, όςον αφορά προϊόντα κατακζςεων, θ 
Εταιρεία ςυναλλάςςεται μόνο με αναγνωριςμζνα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, υψθλισ πιςτολθπτικισ 
διαβάκμιςθσ. 
 

Συναλλαγματικόσ Κίνδυνοσ: Θ Εταιρεία πραγματοποιεί μθ ςθμαντικζσ ςυναλλαγζσ ςε ξζνα νομίςματα, κυρίωσ 
για τθν αγορά εμπορευμάτων ςε δολάριο Αμερικισ. Συνεπϊσ, θ Εταιρεία δυνθτικά εκτίκεται ςε χαμθλό κίνδυνο 
λόγω πικανϊν διακυμάνςεων ςτθν αξία των ξζνων νομιςμάτων, ο οποίοσ περιορίηεται με τον ςυμψθφιςμό 
χρεωςτικϊν και πιςτωτικϊν ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν που προκφπτουν από το ίδιο νόμιςμα 

Θ Εταιρεία δεν δραςτθριοποιείται διεκνϊσ, οφτε ζχει υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα και ςυνεπϊσ δεν εκτίκεται 
ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο που να προκφπτει από διακυμάνςεισ ςε ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ. Θ ζκκεςθ τθσ 
Εταιρείασ ςτο ςυναλλαγματικό κίνδυνο ποικίλλει κατά τθ διάρκεια του ζτουσ ανάλογα με τον όγκο των 
ςυναλλαγϊν ςε ξζνο νόμιςμα.  

Κίνδυνοσ Επιτοκίου: Ο τραπεηικόσ δανειςμόσ τθσ Εταιρείασ είναι αποκλειςτικά ςε Ευρϊ και υπόκειται ςε 
κυμαινόμενα επιτόκια. Θ Εταιρεία, δεν χρθςιμοποιεί παράγωγα ςε χρθματοοικονομικά προϊόντα, προκειμζνου 
να μειϊςει τθν ζκκεςθ τθσ ςτον κίνδυνο μεταβολισ των επιτοκίων. Θ διοίκθςθ τθσ Eταιρείασ πιςτεφει ότι δεν 
υφίςτανται ςθμαντικοί κίνδυνοι από πικανι μεταβολι των επιτοκίων.  

 

Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει τισ μεταβολζσ ςτα κζρδθ τθσ Εταιρείασ προ φόρων (μζςω των επιπτϊςεων που 
ζχουν τα υπόλοιπα των δανείων ςτο τζλοσ χριςθσ με κυμαινόμενο επιτόκιο ςτα κζρδθ) ςε πικανζσ αλλαγζσ 
επιτοκίων, κρατϊντασ τισ άλλεσ μεταβλθτζσ ςτακερζσ. 
 
Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των δανείων τθσ Εταιρείασ ςε μεταβολζσ επιτοκίων: 
 

Μεταβλθτότθτα 

επιτοκίων

Επίδραςθ ςτα 

αποτελζςματα

Μεταβλθτότθτα 

επιτοκίων

Επίδραςθ ςτα 

αποτελζςματα

1% (14)                        1% (11)                        

-1% 9                           -1% 7                           

31 Δεκεμβρίου 2016 31 Δεκεμβρίου 2015

 
 

Ο παραπάνω πίνακασ δεν περιλαμβάνει τθν κετικι επίπτωςθ των ειςπραχκζντων τόκων από τισ κατακζςεισ και 
τυχόν επιπτϊςεισ (κετικζσ ι αρνθτικζσ) από τισ ςυμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων. 

Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ: Θ αποτελεςματικι διαχείριςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ διαςφαλίηεται με τθ διατιρθςθ 
επαρκϊν χρθματικϊν διακεςίμων και τθν φπαρξθ δυνατότθτασ χρθματοδότθςθσ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. Θ 
εταιρικι διαχείριςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ βαςίηεται ςτθ ςωςτι διαχείριςθ του κεφαλαίου κίνθςθσ και των 
ταμειακϊν ροϊν. 
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 Ο παρακάτω πίνακασ ςυνοψίηει για τθν Εταιρεία τισ θμερομθνίεσ λιξθσ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων 
τθσ 31

θσ
 Δεκεμβρίου 2016 και 2015, αντίςτοιχα, που απορρζουν από τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ ςε μθ 

προεξοφλθμζνεσ τιμζσ. 

 

Ροςά χριςεωσ 2016
 Λιγότερο από 

6 μινεσ 
 6-12 μινεσ  1 με 5 ζτθ  >5 ζτθ  Σφνολο 

Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ 4.008              -                  -                  -                  4.008              

Χρθματοδοτικζσ  

Μιςκϊςεισ 475                 474                 479                 -                  1.428              

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια 4.070              -                  -                  -                  4.070              

Σφνολο 8.553              474                 479                 -                  9.506              

Ροςά χριςεωσ 2015
 Λιγότερο από 

6 μινεσ 
 6-12 μινεσ  1 με 5 ζτθ  >5 ζτθ  Σφνολο 

Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ 6.273              48                   -                  -                  6.321              

Χρθματοδοτικζσ  

Μιςκϊςεισ 460                 459                 1.373              -                  2.292              

Βραχυπρόκεςμα Δάνεια 1.201              -                  -                  -                  1.201              

Σφνολο 7.934              507                 1.373              -                  9.814              

 

*  Τα υπόλοιπα προμθκευτϊν δεν είναι τοκοφόρα και διακανονίηονται ςε διάςτθμα ζωσ 60 θμζρεσ για τθν 
Εταιρεία. Τα υπόλοιπα των λοιπϊν υποχρεϊςεων είναι επίςθσ μθ τοκοφόρα και διακανονίηονται ςε διάςτθμα 
ζωσ 60 θμζρεσ για τθν Εταιρεία. 

26. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΘ 

Θ Εταιρεία αγοράηει και πωλεί εμπορεφματα και δζχεται και παρζχει υπθρεςίεσ κατά τθν ςυνικθ 
δραςτθριότθτα τθσ ςε οριςμζνεσ εταιρείεσ που κεωροφνται ςυνδεδεμζνα μζρθ.  
 
Οι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ και τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ αναφζρονται 
παρακάτω: 
 

 Σχζςθ με τθν 

Εταιρεία 
 Χριςθ που ζλθξε 

 Ζςοδα από 

ςυνδεδεμζνα μζρθ 

 Ζξοδα από 

ςυνδεδεμζνα μζρθ 

31.12.2015 542                              299                               

31.12.2016 248                              524                               

Σφνολα 31.12.2015 542                              299                               

Σφνολα 31.12.2016 248                              524                               

 Σχζςθ με τθν 

Εταιρεία 
 Χριςθ που ζλθξε 

 Ροςά που οφείλουν 

τα ςυνδεδεμζνα μζρθ 

 Ροςά που οφείλονται 

ςτα ςυνδεδεμζνα μζρθ 

31.12.2015 2.875                           43                                 

31.12.2016 2.005                           19                                 

Σφνολα 31.12.2015 2.875                           43                                 

Σφνολα 31.12.2016 2.005                           19                                 

Συνδεδεμζνεσ εταιρείεσ

Συνδεδεμζνεσ εταιρείεσ
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- To υπόλοιπο με τθν εταιρεία ΚΒ. ΛMPULS HELLAS A.E., αφορά ποςό μακροπρόκεςμου δανείου  που ζχει δοκεί 
από τθν Εταιρεία βάςει ςφμβαςθσ φψουσ € 569 χιλ. 

- Ροςό φψουσ € 304 χιλ. αφορά ςε  προκαταβολι προσ τθν ALPHA ΔΟΥΦΟΛΚΘ ΤΘΛΕΟΑΣΘ Α.Ε. για προαγορά 
διαφθμιςτικοφ χρόνου, βάςει ςφμβαςθσ με τθν ωσ άνω ςυνδεδεμζνθ εταιρεία, κακϊσ και αγορζσ 
εμπορευμάτων φψουσ € 25 χιλ.  

- Ροςό φψουσ € 22 χιλ. από τθν ALPHA ΑΔΛΟΦΩΝΛΚΘ Α.Ε. ''989'', βάςει ςφμβαςθσ αφορά προκαταβολι για 
αγορά διαφθμιςτικοφ χρόνου. 

- Ροςό φψουσ € 250 χιλ. αφορά υπόλοιπο από τθν πϊλθςθ των μετοχϊν τθσ εταιρείασ ΚΒ. ΛMPULS HELLAS A.E. 
ςτθν εταιρεία ΚΟΝΤΛΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΘ & ΕΜΡΟΛΚΘ ΕΤΑΛΛΑ βάςει ςφμβαςθσ πϊλθςθσ τθσ 
14

θσ 
Αυγοφςτου 2015. Για τθν ωσ άνω απαίτθςθ ζχει λθφκεί μεταγενζςτερα και μζχρι  τθν θμερομθνία 

ζγκριςθσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, επιταγι ποςοφ € 150 χιλ. με θμερομθνία λιξθσ τθν 15
θ
 

Λουλίου 2017 (Σθμείωςθ 16). 
- Ροςό φψουσ 377 χιλ. αφορά απαίτθςθ από τθν VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS βάςει ςφμβαςθσ 

διαφιμιςθσ / προωκθτικϊν ενεργειϊν. 
- Ροςό φψουσ € 92 χιλ. αφορά απαίτθςθ απόπϊλθςθ εμπορευμάτων ςτθν ALPHA TELEVISON CYPRUS LTD. 
- Ροςό φψουσ € 207 χιλ. αφορά απαίτθςθ από τθν ςυνδεδεμζνθ εταιρεία Cosmoline Τθλεπικοινωνιακζσ 

Υπθρεςίεσ Α.Ε αφορά αγορά εμπορευμάτων, ενοίκια μίςκωςθσ χϊρου κ.α.. Το εν λόγω υπόλοιπο 
διακανονίςτθκε ςε 84 μθνιαίεσ δόςεισ ςφμφωνα με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ τθσ 
εταιρείασ με βάςθ το άρκρο 106 του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα (ςθμ. 12). 

 
Οι αμοιβζσ των μελϊν των Διοικθτικϊν Συμβουλίων και των Διευκυντικϊν Στελεχϊν τθσ Εταιρείασ για τθ 
χριςθ που ζλθξε  τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015 αναλφονται ωσ εξισ: 
 

01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015

Συναλλαγζσ και λοιπζσ παροχζσ 57                        71                        

Αμοιβζσ μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου και 

Διευκυντικϊν Στελεχϊν 626                      621                      

683                      692                      

 
 

Οι αποηθμιϊςεισ λόγω αποχϊρθςθσ των Διευκυντικϊν Στελεχϊν κατά τθν τρζχουςα χριςθ ανιλκαν ςε € 23 
χιλ. (31.12.2015: € 165 χιλ.). Οι απαιτιςεισ και οι υποχρεϊςεισ από και προσ τα μζλθ Δ.Σ και Διευκυντικϊν 
Στελεχϊν ανιλκαν ςε € 1 χιλ. και € 1 χιλ. αντίςτοιχα (31.12.2015: € 2 χιλ. και € 0 χιλ. αντίςτοιχα). 
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27. ΔΕΣΜΕΥΣΕΛΣ ΚΑΛ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ: 

Αντιδικίεσ και Διεκδικιςεισ: Θ Εταιρεία εμπλζκεται ςε διάφορεσ νομικζσ υποκζςεισ και νομικζσ διαδικαςίεσ 
ςτα πλαίςια τθσ κανονικισ λειτουργίασ τθσ. Θ διοίκθςθ, κακϊσ και οι νομικοί ςφμβουλοι τθσ Εταιρείασ, 
εκτιμοφν ότι όλεσ οι εκκρεμείσ υποκζςεισ αναμζνεται να διευκετθκοφν χωρίσ ςθμαντικζσ αρνθτικζσ 
επιδράςεισ ςτθ χρθματοοικονομικι τθσ κζςθ, κακϊσ και  ςτα αποτελζςματα τθσ. 
 
Μελλοντικά ζξοδα από ενοίκια: Θ Εταιρεία ζχει ςυνάψει εμπορικζσ ςυμφωνίεσ λειτουργικισ μίςκωςθσ για τθ 
μίςκωςθ χϊρων γραφείων και μεταφορικϊν μζςων. Οι ςυμφωνίεσ αυτζσ ζχουν μζςθ διάρκεια 3 ζωσ 6 ετϊν 
με δυνατότθτεσ ανανζωςθσ ςε οριςμζνα από τα ςυμβόλαια. Οι μελλοντικζσ υποχρεϊςεισ, με βάςθ τισ ιδθ 
υπογεγραμμζνεσ ςυμβάςεισ ενοικίαςθσ κτιρίων ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015,αναλφονται ωσ εξισ: 
 

31.12.2016 31.12.2015

Μζχρι 1 ζτοσ 83                   113                 

Από 1 ζωσ 5 ζτθ 59                   134                 

Μετά από 5 ζτθ -                      -                      

142                 247                 

 

 

Μελλοντικά ζςοδα από ενοίκια: Τα ελάχιςτα ενοίκια που κα ειςπραχκοφν ςε μελλοντικζσ περιόδουσ, όπωσ 
αυτά προκφπτουν από τισ υπάρχουςεσ ςυμβάςεισ λειτουργικϊν μιςκϊςεων, ζχουν ωσ εξισ: 

 

31.12.2016 31.12.2015

Μζχρι 1 ζτοσ 47                   36                   

Από 1 ζωσ 5 ζτθ 15                   6                     

Μετά από 5 ζτθ -                      -                      

62                   42                   

 
 

Εγγυιςεισ: Θ Εταιρεία εκδίδει εγγυθτικζσ επιςτολζσ προσ διάφορουσ τρίτουσ. Στον παρακάτω πίνακα 
περιζχεται θ ανάλυςθ αυτϊν των εγγυθτικϊν επιςτολϊν, όπωσ είχε διαμορφωκεί ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2016 και 
2015:  
 

31.12.2016 31.12.2015

Καλι εκτζλεςθ ςυμβάςεων 278                 289                 

Συμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ 6                     -                      

284                 289                 

 
 

Ζχει δοκεί εγγυθτικι επιςτολι για εξαςφάλιςθ υποχρεϊςεων προσ τθν προμθκεφτρια PANASONIC 
MARKETING EUROPE GMBH, ποςοφ € 6.000 χιλ.. 

 
Υποχρεϊςεισ από ςυμβάςεισ με προμθκευτζσ: Το ανεκτζλεςτο υπόλοιπο ςυμβάςεων με προμθκευτζσ κατά 
τθν 31

θ 
Δεκεμβρίου 2016 ανζρχεται ςτο ποςό των € 1,2. εκατ. περίπου (31

θ
 Δεκεμβρίου 2015: € 0,7 εκατ. 

περίπου). 
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 28. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 
Δεν υπάρχουν μεταγενζςτερα γεγονότα τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2016 που ενδζχεται να επθρεάςουν ςθμαντικά τθ 
χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ. 
 

Ελλθνικό, 25 Απριλίου 2017 
 
 

Ο ΡΟΕΔΟΣ  Ο ΔΛΕΥΚΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΣ ΔΛΕΥΚΥΝΤΘΣ 
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