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1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

     
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης Μαρτίου 2012 (ποσά σε 
000 Ευρώ) Σημείωση 31/03/2012 31/12/2011 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη-κυκλοφορούν Ενεργητικό     

Υλικά πάγια στοιχεία από χρηματοδοτικές μισθώσεις 3.1           5.230                   5.250      

Λοιπά υλικά πάγια στοιχεία ενεργητικού 3.1             172                      190      

Άυλα στοιχεία 3.1               50                        51      

Συμμετοχές (σε συνδεδεμένη εταιρεία) 3.3           882      882 

Συμμετοχή σε συγγενή εταιρεία 3.4 31 31 

Λοιπές απαιτήσεις 3.5               4.055      4040      

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3.2           880      907 

Σύνολο μη-κυκλοφορούντος Ενεργητικού          11.300      11.350 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό    

Αποθέματα            5.315                   5.344      

Eμπορικοί Χρεώστες 3.6         11.361                 12.890      

Προπληρωμές 3.7               48                      103      

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 3.8         834      1.272      

Αλλα στοιχεία κυκλοφορουντος ενεργητικού 3.9           4.188      5.533     
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού        21.746               25.142      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ        33.046      36.492 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Μετοχικό Κεφάλαιο            8.200               8.200      

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ άρτιο            3.746               3.746      

Αποτελέσματα προηγούμενης περιόδου   -4.868 -2.784 

Αποτελέσματα περιόδου  -388 -2.084 

Αποθεματικά Κεφάλαια           14.215                 14.215  

Σύνολο Καθαρής Θέσης        20.905      21.293  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Παροχές  προσωπικού 3.10             76                        76  
Λοιπές προβλέψεις 3.11             317                      327      
Δανειακές υποχρεώσεις(για χρηματοδοτικές 
μισθώσεις) 3.12           3.026                   3.164      
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 3.2           1.091                   1.096      
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων          4.510                 4.663      

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Δανειακές υποχρεώσεις(για χρηματοδοτικές 
μισθώσεις) 3.12             524                      513  

Δανειακές υποχρεώσεις προς τράπεζες 3.12 1.551              2.348  

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 3.14           3.269                   5.337      
Τρέχουσα φορολογία              348                      489      

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.15           1.939                   1.849      

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων          7.631               10.536      
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ         33.046      36.492      
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

           
31/03/2012 

         
31/03/2011 

Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)   5.974 6.682  

Κόστος πωληθέντων   4.871 5.198  

Μικτό κέρδος   1.103 1.484 

Άλλα εισοδήματα                                                   3.16 121 389 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                         3.17 -543 -710 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως                          3.17 -871 -996 

Άλλα έσοδα-έξοδα εκμετάλλευσης                              -17 -48 

Ζημία απομείωσης     

Λειτουργικά και έκτακτα κέρδη   -207 119 

     

Χρηματοοικονομικά έσοδα   0 33  

Χρηματοοικονομικά έξοδα  3.18 -159 -125 

Κέρδη(ζημίες) προ φόρων   -366 27 

     

Φόροι   22 0 

Κέρδη(ζημίες) μετά από 
φόρους   -388 27 

     

Κέρδη(ζημίες) μετά από φόρους 
ανά μετοχή(€)   -0,035 0,002 

Κέρδη(ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων   -207 67 

Κέρδη(ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων   -169 112 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

      (Έμμεση Μέθοδος)  

 
(ποσά σε 000 Ευρώ)                 

Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1 - 31/03/2012     1/1- 31/03/2011 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -366 27 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις 38 45 
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων 0 0 

Προβλέψεις -9 -23 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 6 0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 159 125 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:     

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 28 -1.203 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.234 -734 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.979 1.979 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -159 -125 

Καταβεβλημένοι φόροι -141 -266 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -189 -175 

Επενδυτικές δραστηριότητες     
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων 0 0 

Προκαταβολή για αγορά μετοχών   -4.000 

Έναντι αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου (σημ. 3.9) -200 -5.030 

Εισπράξεις από ακύρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 880  

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -4 -15 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 0 0 

Τόκοι εισπραχθέντες 0 33 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 676 -9.012 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.620   

Εξοφλήσεις δανείων -3.418 0 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια) -127 -125 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -925 -125 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -438 -9.312 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.272 11.007 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 834 1.695 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά από 
έκδοση 

Μετοχών 
Υπέρ το 

Άρτιο 

Έκτακτο 
Αποθεματικό 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Αποθεματικό 
Αποτίμησης 

Αποτελέσματα 
Περιόδου 

Σύνολο 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 
έναρξης 
περιόδου 
(01.01.2012 ) 8.200 3.746 9.479 4.736 0 (4.868) 21.293 

Μερίσματα 
πληρωθέντα           0 0 

Κέρδη 
(ζημίες)  της 
περιόδου, 

μετά από 
φόρους.       0    (388) (388) 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 
λήξης περιόδου 
(31.03.2012) 8.200  3.746 9.479 4.736 0 (5.256) 20.905 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Διαφορά 
από έκδοση 

Μετοχών 

Υπέρ το 
Άρτιο 

Έκτακτο 

Αποθεματικό 

Λοιπά 

Αποθεματικά 

Αποθεματικό 

Αποτίμησης 

Αποτελέσματα 

Περιόδου 
Σύνολο 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 
έναρξης 
περιόδου 
(01.01.2011) 8.200 3.746 9.479 4.736   (2.798) 15 23.378 

Μεταφορά 
αποθεματικών       0    0 0  

Μερίσματα 
πληρωθέντα           0 0 

Κέρδη  
(ζημίες) της 
περιόδου, 
μετά από 
φόρους       0    27 27 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 
λήξης περιόδου 
(31.03.2011) 8.200 3.746 9.479 4.736 (2.798) 42 23.405 
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2.   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2.1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ δραστηριοποιείται στη διανομή των προϊόντων 

Αυτοματισμού Γραφείου, Τηλεπικοινωνιών, Επαγγελματικών Συστημάτων Ήχου και Εικόνας της Panasonic, 

(ενδεικτικά αναφέρουμε τα τηλεφωνικά κέντρα, ασύρματα και κινητά τηλέφωνα, fax, φωτοαντιγραφικά 

μηχανήματα, κ.λ.π) καθώς και τα καταναλωτικά (consumer) προϊόντα όπως τηλεοράσεις (PLASMA και 

LCD), DVD recorders και players, Home cinema, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, κ.λ.π. 

 

Η συμφωνία αποκλειστικής διανομής μεταξύ της εταιρείας και της PANASONIC EUROPE Ltd, ανανεώθηκε με 

τη «Σύμβαση διανομής» της 01-04-2012. 

 

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 εγκρίθηκαν για 

έκδοση με απόφαση του υπ’ αριθμό 348 πρακτικού της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου την 30 

Μαΐου 2012. 

2.2 Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 

 

Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων 

αναλύονται παρακάτω : 

 

2.2.1 Βάση προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων 

 

Η εταιρεία συνέταξε οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για πρώτη φορά για τη χρήση που 

έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005 (ημερομηνία μετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004). Δεν υπάρχουν 

πρότυπα που να έχουν εφαρμοσθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους. 

 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων, της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011. 

 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός 

από την αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και βάσει 

της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας. 

 

2.2.2 Νέα πρότυπα των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και Διερμηνείες που 

δεν έχουν υιοθετηθεί 

Έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα ή έχουν γίνει τροποποιήσεις στα υπάρχοντα πρότυπα που όμως η ημερομηνία 

έναρξης εφαρμογής τους είναι μεταγενέστερη της 1 Ιανουαρίου 2011 και δεν έχουν ληφθεί υπόψη για την 

κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Κανένα από τα πρότυπα δεν αναμένεται να έχει 

σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εκτός από το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 

μέσα», το οποίο θα γίνει υποχρεωτικό για τις οικονομικές καταστάσεις το 2013 εφόσον εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και πιθανόν να αλλάξει την ταξινόμηση και την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού. Η εταιρεία δεν αναμένεται να υιοθετήσει αυτό το λογιστικό πρότυπο νωρίτερα 

και ως εκ τούτου δεν έχει υπολογιστεί η έκταση της επίδρασης αυτού.   
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2.2.3 Μετατροπή ξένων νομισμάτων 

 

(1)  Νόμισμα μέτρησης και αναφοράς 

 

Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της Εταιρείας από την 1η Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ, κατά 

συνέπεια οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το νόμισμα αποτίμησης της εταιρείας. 

 

(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν κατά τις 

ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες της ημερομηνίας σύνταξης. Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές (και 

από τη μετατροπή στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα) αναγνωρίζονται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

2.2.4  Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή 

στις αξίες κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την ημερομηνία μετάβασης, μείον, 

κατ’αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως 

περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Ειδικότερα η αξία του οικοπέδου και του κτιρίου των γραφείων της εταιρείας προσδιορίσθηκε βάσει 

εκτίμησης του οίκου LAMBERT SMITH HAMPTON (HELLAS). 

 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη 

που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να 

επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν 

πραγματοποιούνται. 

 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει τω εξής : 

 

 

 Κτίρια         40 έτη      

 Μηχανολογικός Εξοπλισμός        5 έτη 

 Αυτοκίνητα     5-10 έτη      

 Λοιπός εξοπλισμός    2-10 έτη      

   

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την 

ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

 

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες 

αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της 

πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. Όταν τα αποσυρόμενα 

ή  

πωλούμενα ενσώματα πάγια έχουν αποτιμηθεί στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό 

αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την απόσυρση ή πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις 

νέον. 
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2.2.5  Ασώματες ακινητοποιήσεις 

 

Λογισμικό (και προγράμματα) 

 

Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς λογισμικού καθώς και κάθε δαπάνη που έχει 

πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή 

επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, 

αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού. Το κόστος 

αγοράς που αναγνωρίζεται ως ασώματη ακινητοποίηση αποσβένεται χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο 

κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του (5-8) έτη. 

2.2.6  Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή 

ζημία απομειώσεως, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί 

να μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το 

ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η 

ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής 

τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος 

από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα 

μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου 

κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός 

περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Αν μια 

επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το 

οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει τα ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που 

δημιουργεί ταμιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

 

Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, 

γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις 

περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο. 

 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει θέμα απαξίωσης του παγίου εξοπλισμού της Εταιρείας και ως εκ τούτου 

δεν έχει πραγματοποιήσει υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων. 

2.2.7  Άλλες επενδύσεις 

 

Οι τίτλοι που καταχωρούνται στον ανωτέρω λογαριασμό συνιστούν συμμετοχή σε επιχείρηση που δεν είναι 

εισηγμένη σε ενεργό αγορά και εντάσσονται στην κατηγορία του ΔΠΧΠ 39 “Τίτλοι διαθέσιμοι προς 

πώληση”. Οι τίτλοι αυτών των μετοχών κατά την αρχική επιμέτρηση την 31.12.2003 καταχωρήθηκαν στο 

κόστος κτήσης τους  που είναι η εύλογη αξία της αντιπαροχής που δόθηκε για την απόκτησή τους μείον την 

πρόβλεψη υποτίμησης μέχρι την 31.12.2003. 

 

Η εταιρεία αποτιμούσε τους ανωτέρω τίτλους μέχρι την χρήση 2009 το κόστος κτήσεως τους. 

 

Στη χρήση 2010 η εταιρεία για την πιο κατάλληλη παρουσίαση των ανωτέρω τίτλων σύμφωνα με το ΔΛΠ 8, 

προέβη σε αλλαγή της λογιστικής πολιτικής καταχώρησης των από την αξία κτήσεως στην εύλογη αξία. 

Η αλλαγή αυτή προέκυψε ως συνέπεια της στρατηγικής αλλαγής του βασικού αντικειμένου ανάπτυξης της 

εταιρείας συμμετοχής όπως αυτή ορίσθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας. 

 

Κατά την 31.03.2012 η συμμετοχή στην εταιρεία COSMOLINE ΑΕ ανήρχετο σε 6,46%. 
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2.2.8 Επενδύσεις σε συγγενείς 

 

Οι τίτλοι που καταχωρούνται στο ανωτέρω λογαριασμό συνιστούν συμμετοχή σε επιχειρήσεις που δεν είναι 

εισηγμένες σε ενεργό αγορά και λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

συνδεδεμένες». Οι τίτλοι αυτών των μετοχών, σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, καταχωρούνται 

αρχικά στο κόστος κτήσεως τους και η λογιστική τους αξία αυξάνεται ή μειώνεται για να αναγνωριστεί το 

μερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή ζημίες της συμμετοχής μετά την ημερομηνία απόκτησης. Διανομές που 

λαμβάνει ο επενδυτής από την συμμετοχή μειώνουν τη λογιστική αξία της επένδυσης. 

 

2.2.9 Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη 

αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους 

δραστηριότητας. 

2.2.10  Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς χρεώστες 

 

Οι πελάτες και οι λοιποί χρεώστες παρουσιάζονται αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις που τυχόν θα προκύψουν από τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών. Πρόβλεψη για επισφαλείς 

απαιτήσεις γίνεται μόνο για χρεώστες που τα χρέη τους θεωρούνται αμφίβολης είσπραξης ή έχουν κινηθεί 

νομικές διαδικασίες.  

 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία της 

λογιστικής κατάστασης.  

2.2.11  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσμες μηνιαίες επενδύσεις. 

2.2.12   Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των 

οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν. Ο τρέχων φόρος 

εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε 

όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής 

βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

 

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και 

εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις. 

 

Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις 

μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο 

φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. 

 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη 

έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 



ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 

Περίοδος από 01/01-31/03/2012 

 

11 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις 

αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με 

τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, η ουσιαστικά 

θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. 

2.2.13  Παροχές σε εργαζόμενους 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2112/20 η Εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή 

απολυόμενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη 

προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην 

περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί 

είναι ίσο με το 40% του σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. 

 

Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από την 

υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με ΔΛΠ 19 – «Παροχές 

Εργαζομένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων 

παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή λαμβάνοντας υπόψη τις 

μεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της 

προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή 

με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την 

προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα 

και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το 

κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στ’ αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές 

του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση 

αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στ’ αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο 

ωρίμανσης. 

 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται 

δεδουλευμένες. 

2.2.14  Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 37, όταν : 

 

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

παρελθόντος, 

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

διακανονισμό της δέσμευση, και  

 είναι δυνατό να εκτιμηθεί αξιόπιστα το ποσό της δέσμευσης. 

 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και 

προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και, στην περίπτωση που 

κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται με βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. 

 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, 

εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι 

ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η 

εισροή οικονομικού οφέλους είναι πιθανή. 

2.2.15  Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 
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Η εταιρεία συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης επί ενσωμάτων παγίων ως μισθωτής. Όταν οι κίνδυνοι και τα 

οφέλη των ενσωμάτων παγίων που εκμισθώνονται, μεταφέρονται στο μισθωτή, τότε οι αντίστοιχες 

συμβάσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Όλες οι υπόλοιπες συμβάσεις μίσθωσης 

χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που διέπουν τις συμβάσεις 

μίσθωσης ο λογιστικός χειρισμός τους, έχει ως εξής : 

 

α) Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

 

Στις περιπτώσεις συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ο μισθωμένος εξοπλισμός περιλαμβάνεται στην 

ανάλογη κατηγορία παγίων, όπως και τα ιδιόκτητα πάγια, ενώ η σχετική υποχρέωση προς τον εκμισθωτή 

περιλαμβάνεται στις λοιπές υποχρεώσεις. Τα μισθωμένα, με χρηματοδοτική μίσθωση, πάγια και η σχετική 

υποχρέωση, αναγνωρίζονται αρχικά στη μικρότερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας των παγίων και της 

παρούσας αξίας των ελαχίστων υποχρεωτικών μισθωμάτων, κατά την έναρξη της μίσθωσης, που έχουν 

συμφωνηθεί να καταβληθούν στον εκμισθωτή. Η παρούσα αξία των μισθωμάτων υπολογίζεται με επιτόκιο 

προεξόφλησης εκείνο που αναφέρεται με βάση το επιτόκιο δανεισμού που θα επιβαρυνόταν η εταιρεία για 

αντίστοιχη χρηματοδότησή της για τον ίδιο σκοπό. Μετά την αρχική καταχώρηση, τα πάγια αποσβένονται 

με βάση την ωφέλιμη ζωή τους, εκτός αν η  διάρκεια της μισθώσεως είναι μικρότερη και το πάγιο δεν 

αναμένεται να περιέλθει στην κατοχή της εταιρείας κατά τη λήξε της σύμβασης, οπότε και οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με βάση τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα μισθώματα που καταβάλλονται στον εκμισθωτή, 

κατανέμονται σε μείωση της υποχρέωσης και επιβάρυνση των αποτελεσμάτων ως έξοδα εκ τόκων, με βάση 

την τοκοχρεολυτική περίοδο. 

 

Κατά την πώληση ενός παγίου στοιχείου και ταυτόχρονα την επαναμίσθωσή του με χρηματοδοτική 

μίσθωση, η διαφορά (κέρδος) μεταξύ τιμήματος πώλησης και αναπόσβεστης αξίας του μισθωμένου 

στοιχείου δεν αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσεως αλλά λογίζεται ως αναβαλλόμενο εισόδημα (έσοδα 

επομένων χρήσεων) και άγεται σε όφελος των αποτελεσμάτων ανάλογα με τα έτη μίσθωσης. 

 

β) Λειτουργικές μισθώσεις 

 

Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, η εταιρεία δεν καταχωρεί το μισθωμένο πάγιο ως στοιχείο 

ενεργητικού, αναγνωρίζει δε, ως έξοδο, στις κατηγορίες διοικητικά έξοδα και έξοδα διαθέσεως, το ποσό των 

μισθωμάτων που αντιστοιχούν στη χρήση του μισθωμένου παγίου, με τη μέθοδο του δεδουλευμένου. 

2.2.16  Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η εταιρεία εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από την χρήση των χρηματοοικονομικών της μέσων  

- Πιστωτικός κίνδυνος 

- Κίνδυνος ρευστότητας 

- Κίνδυνος συνθηκών αγοράς 
 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται πληροφορίες για την έκθεση της εταιρείας σε κάθε έναν από τους 

ανωτέρω κινδύνους και τους στόχους της εταιρείας καθώς και τις πολιτικές και τις διαδικασίες που 

εφαρμόζει για την επιμέτρηση και την διαχείριση του κινδύνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει τη συνολική 

ευθύνη για την δημιουργία και την εποπτεία του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας. 

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να 

αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η εταιρεία, καθώς και οι έλεγχοι που εφαρμόζονται ως προς 

αυτούς. 

 

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και οι σχετικές διαδικασίες εξετάζονται περιοδικά, ώστε να 

αντιμετωπίζονται κατάλληλα οι αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς. Η επιτροπή 

εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας επιβλέπει την Διοίκηση στον τρόπο που παρακολουθεί την τήρηση των 

πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία 

αντιμετώπισε τους κινδύνους. Η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους 

ελέγχους.   
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Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Είναι ο κίνδυνος ζημιάς της εταιρείας σε περίπτωση που πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή 

χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Τα χρηματοοικονομικά μέσα σχετίζονται 

κυρίως με τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις.  

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Η πιστωτική πολιτική της εταιρείας σε σχέση με τη μεγάλη διασπορά των πελατών της εξασφαλίζει στην 

εταιρεία ασφάλεια των απαιτήσεων της, με τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των χορηγούμενων 

πιστώσεων ώστε αυτές να μην υπερβαίνουν το ορισθέν πιστωτικό όριο. 

Επίσης η εταιρεία έχει ασφαλίσει το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων της έναντι κινδύνου επισφάλειας 

είσπραξης. Θεωρούμε ότι οι επισφάλειες δεν είναι σημαντικές σε σχέση με το σύνολο των εμπορικών 

απαιτήσεων της εταιρείας. 
 

Η έκθεση της εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. Η δομή 

της πελατειακής βάσης της εταιρείας είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αθέτησης 

πληρωμών, καθώς η εταιρεία τιμολογεί κυρίως μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων.  

 

Ο έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών πραγματοποιείται από το τμήμα πιστωτικού ελέγχου 

της εταιρείας, με την επίβλεψη της Οικονομικής Διεύθυνσης. Το τμήμα πιστωτικού ελέγχου της εταιρείας 

βαθμολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών μέσω τραπεζικών ή άλλων πηγών.  

Η πρόβλεψη απομείωσης που σχηματίζει η εταιρεία αφορά την εκτίμηση για ζημιές σε σχέση με τους 

πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις καθώς και ένα μέρος γενικής πρόβλεψης βάση των τρεχουσών συνθηκών 

της αγοράς. Η πρόβλεψη στο μεγαλύτερο μέρος αφορά συγκεκριμένες απαιτήσεις σημαντικού ρίσκου.  

 

Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο 

 

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει την μέγιστη έκθεση στον 

πιστωτικό κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία της Κατάστασης 

Οικονομικής Θέσης ήταν: 

 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.03.2012 31.12.2011 

Εμπορικοί χρεώστες 11.361 12.890 

Λοιπές απαιτήσεις 4.055 4.040 

Προπληρωμές 48 103 

Άλλα στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 4.188 5.533 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 834 1.272 

Σύνολο 20.486 23.838 

 
 

 

 

 

 

 

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικούς χρεώστες την ημερομηνία της Κατάστασης 

Οικονομικής Θέσης ήταν: 

 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.03.2012 31.12.2011 

Εγχώριες 11.352 12.718 

Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης  9 171 

Σύνολο 11.361 12.889 
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Ενηλικίωση υπολοίπων 

 

Η ενηλικίωση εμπορικούς χρεώστες υπολογίζοντας τις ημέρες από την ημερομηνία τιμολόγησης εώς την 

ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης ήταν: 

 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.03.2012 31.12.2011 

0-30 ημέρες 2.204 2.656 

31-60 ημέρες 1.655 2.362 

61-90 ημέρες 764 1.221 

91-120 ημέρες 1.222 1.171 

121-150 ημέρες 1.026 305 

151-180 ημέρες 157 216 

180+ ημέρες 987 758 

Σύνολο 8.015 8.689 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις κατά την χρήση ήταν: 

 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31.03.2012 31.12.2011 

Υπόλοιπα κατά την έναρξη περιόδου 1.278 1.293 

Μείον: Διαγραφή απαιτήσεων 0 -15 

Πλέον: Πρόβλεψη περίοδου 0 0 

Υπόλοιπα κατά την λήξη περιόδου 1.278 1.278 

 
Βλέπε επίσης σημείωση 3.6. 

 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η εταιρεία να μην μπορεί να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η εταιρεία διασφαλίζει την επάρκεια της 

ρευστότητας ώστε αυτή να είναι ανά πάσα στιγμή αρκετή ώστε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ώστε 

όταν αυτές ληγουν και κάτω από συνήθεις συνθήκες να μην υφίσταται μη αποδεκτές ζημιές και να μην 

διακινδυνεύεται η φήμη της. Αυτό επιτυγχάνεται με τον σωστό συνδυασμό διαθεσίμων και τραπεζικών 

πιστώσεων ώστε να μην υπάρχει θέμα έλλειψης ταμειακών διαθεσίμων. Η εταιρεία διαθέτει τραπεζικά 

διαθέσιμα για μια περίοδο τουλάχιστον 30 ημερών χωρίς να λαμβάνει υπόψη ακραίες συνθήκες που δεν 

μπορούν να προβλεφθούν όπως οι φυσικές καταστροφές. 

 

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει δυσκολία στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της, γεγονός που πηγάζει: α) 

από τις καλές ταμειακές ροές της, β) από την υψηλή πιστοληπτική ικανότητα που έχει από τους 

τραπεζικούς οργανισμούς και γ) από τα χρηματοοικονομικά της περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η 

εμφανιζόμενη αξία στις οικονομικές καταστάσεις, δεν αποκλίνει από την εύλογη αξία αυτών. 

Παρακάτω περιλαμβάνονται οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών τόκων εξαιρώντας τις συμφωνίες συμψηφισμού: 
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      31 Μαρτίου 2012 

 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 
Λογιστικές 

αξίες 

Συμβατικές 

ταμειακές 

ροές 

Εντός 1 

έτους 

1 μέχρι 5 

έτη 

Άνω των 

5 ετών 

Δανειακές υποχρεώσεις για 

χρηματοδοτικές μισθώσεις 3.550 3.897 624 2.494 779 

Δανειακές υποχρεώσεις προς 

τράπεζες 1.551 1.551 1.551 0 0 

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 3.269 3.269 3.269 0 0 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 628 628 628 0 0 

Σύνολο 8.998 9.345 6.072 2.494 779 

 

 

 

      31 Δεκεμβρίου 2011 

 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 
Λογιστικές 

αξίες 

Συμβατικές 

ταμειακές 

ροές 

Εντός 1 

έτους 

1 μέχρι 5 

έτη 

Άνω των 

5 ετών 

Δανειακές υποχρεώσεις για 

χρηματοδοτικές μισθώσεις 3.677 4.113 633 2.531 949 

Δανειακές υποχρεώσεις προς 

τράπεζες 2.348 2.348 2.348 0 0 

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 5.337 5.337 5.337 0 0 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 486 486 486 0 0 

Σύνολο 11.848 12.284 8.804 2.531 949 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις ανωτέρω αναλύσεις από τις «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις», έχει 

αφαιρεθεί το ποσό που αφορά το Αναβαλλόμενο κέρδος βάση του ΔΛΠ 17 από την συναλλαγή πώλησης και 

επαναμίσθωσης που έχει συνάψει η εταιρεία αφού δεν δημιουργεί κίνδυνο ρευστότητας. Βλέπε σημείωση 

3.15 στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

Κίνδυνος συνθηκών αγοράς 

 

Συνίσταται στον κίνδυνο της τεχνολογικής απαξίωσης των ηλεκτρονικών συσκευών, στις μεταβολές των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και στις μεταβολές των επιτοκίων που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της 

εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών του μέσων. Η έκθεση της εταιρείας στους κινδύνους αυτούς 

είναι σχετικά μικρή.  

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

Σχεδόν το σύνολο των συναλλαγών της εταιρείας (αγορές-πωλήσεις) γίνεται σε ευρώ, με συνέπεια ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος να είναι ανύπαρκτος και δεν μπορεί να έχει επιπτώσεις στην οικονομική θέση 

της εταιρείας. 
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Κίνδυνος των επιτοκίων 

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας βασίζονται σε προκαθορισμένα περιθώρια επιτοκίων που ανάλογα 

με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν να μετατραπούν σε σταθερά με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις των 

διακυμάνσεων στις ταμειακές ροές να είναι μικρές. Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται με 

κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν να μείνουν κυμαινόμενα ή να 

μετατραπούν σε σταθερά. Τα κυμαινόμενα επιτόκια υπολογίζονται στην βάση Euribor+spread.  

 

Η Εταιρεία δεν έχει καμία έκθεση έναντι ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

Κίνδυνος απαξίωσης αποθέματος 

 

Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και 

τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές κ.λ.π. Παράλληλα 

εξαιτίας του ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα (κατά μεγάλο μέρος) των καταναλωτικών 

προϊόντων, όπου ο κίνδυνος εμπορικής  απαξίωσης των αποθεμάτων λόγω αλλαγής μοντέλων είναι 

ιδιαίτερα υψηλός, επανεξετάζει των καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει 

κατάλληλες προβλέψεις, ώστε η αξία τους στις οικονομικές καταστάσεις να είναι πραγματική.  Λόγω της 

οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και της φύσης των προϊόντων, στόχος της εταιρείας είναι η μη 

διατήρηση υψηλών αποθεμάτων, χωρίς φυσικά να διαταράσσεται η ομαλή προϊοντική τροφοδοσία των 

πελατών της. 

 

Εύλογες αξίες έναντι λογιστικών (ποσά σε 000 ευρώ) 

 

 

31 Μαρτίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2011 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 

Λογιστική 

αξία 

Εύλογη 

αξία 

Λογιστική 

αξία 

Εύλογη 

αξία 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     

Συμμετοχές σε συνδεδεμένη εταιρεία 882 882 882 882 

Συμμετοχή σε συγγενή εταιρεία 31 31 31 31 

Εμπορικοί χρεώστες 11.361 11.361 12.890 12.890 

Προπληρωμές 48 48 103 103 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 834 834 1.272 1.272 

Άλλα στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 4.188 4.188 5.533 5.533 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις     

Δανειακές υποχρεώσεις για χρηματοδοτικές 

μισθώσεις 3.550 3.550 3.677 3.677 

Δανειακές υποχρεώσεις προς τράπεζες 1.551 1.551 2.348 2.348 

Εμπορικοί και λοιποί πιστωτές 3.269 3.269 5.337 5.337 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.939 1.939 1.849 1.849 

2.2.17  Αναγνώριση εσόδων 

 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από 

τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής : 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 

αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

 

(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με το 

εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 
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2.2.18     Λειτουργικοί τομείς  

 

Η εταιρεία έχει μόνο έναν λειτουργικό τομέα, αυτόν της εμπορίας ηλεκτρονικών συσκευών και επομένως 

δεν υφίσταται λόγος για τις γνωστοποιήσεις που προβλέπονται από το ΔΠΧΑ8. 

2.2.19  Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Έχει δοθεί εγγυητική επιστολή για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς την προμηθεύτρια PANASONIC 

MARKETING EUROPE GMBH, ποσού ευρώ 6.000.000,00 

2.2.20  Μερίσματα 

 

Με βάση την Ελληνική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέμουν στους μετόχους 

τους, τουλάχιστον το 35% των κερδών και μετά την κράτηση για τακτικό αποθεματικό. 

2.3 Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες και συνδεδεμένα μέρη 

Ως συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 εννοούνται, εκτός από τις συγγενείς εταιρείες, τα  

μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη. Οι συναλλαγές, τα έσοδα και τα έξοδα με  τις συγγενείς, 

συνδεδεμένες εταιρείες καθώς  και τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για το 

διάστημα 01.01.2012 έως 31.03.2012 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις 

31.03.2012 αναλύονται στους παρακάτω πίνακες : 

 

 

(Ποσά σε 000 Ευρώ) 31/3/2012 31/3/2011 

α)Έσοδα 13 20 

β)Έξοδα 53 68 

γ)Απαιτήσεις  7.204 139 

δ)Υποχρεώσεις  61 92 

ε)Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 234 242 

στ)Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  13 10 

ζ)Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  0 0 

 
 

2012 Έσοδα/Πωλήσεις Έξοδα/Αγορές 

Συγγενείς εταιρείες 0,8 0,0 

Συνδεδεμένες εταιρείες 10,8 53,4 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1,2 0,0 

Σύνολο 12,8 53,4 

 
 

2011 Έσοδα/Πωλήσεις Έξοδα/Αγορές 

Συγγενείς εταιρείες 3,7 0,0 

Συνδεδεμένες εταιρείες 15,8 67,8 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,6 0,0 

Σύνολο 20,1 67,8 
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2012 Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Συγγενείς εταιρείες 204,5 0,0 

Συνδεδεμένες εταιρείες 6.996,6 60,9 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2,9 0,0 

Σύνολο 7.204,0 60,9 

 
 

2011 Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Συγγενείς εταιρείες 5,7 0 

Συνδεδεμένες εταιρείες 128,8 92,6 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 4,7 0 

Σύνολο 139,2 92,6 

 
Στις συναλλαγές και αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης, ήτοι 234 χιλιάδες ευρώ,  

περιλαμβάνονται τα εξής: 

Αμοιβές (και εργοδοτικές εισφορές) των διευθυντικών στελεχών ύψους 155 χιλιάδες ευρώ και προέρχονται 

από μισθωτές υπηρεσίες.  

Η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία εγκρίθηκε την 30/06/2011 από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση της εταιρείας, ύψους 56 χιλιάδες ευρώ.  

Οι συναλλαγές των διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης με την εταιρία, ύψους 23 χιλιάδες 

ευρώ.  

Αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χορηγήθηκαν. 

  

Παρακάτω αναφέρονται οι εταιρείες στις οποίες ο κύριος μέτοχος κ. Δημήτριος Κοντομηνάς, κατέχει 

συμμετοχή με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο μέσω άλλων εταιρειών στις οποίες έχει το έλεγχο. Αυτές είναι οι 

εξής: 

 

Όνομα Εταιρείας 

Άμεσος έλεγχος 

COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ 

ΔΕΜΚΟ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

 

Έμμεσος έλεγχος 

VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS 

HELLENIC POST GREDIT Α.Ε.Π.Π. 

ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

ΣΙΓΜΑΝΕΤ ΑΕ 

INTERJET AE 

INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. ΕΤ. 

ΑΙΓΛΗ ΑΕ 

ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ 

ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.  

DEMCO INSURANCE LIMITED-ΥΠΟΚ 

INTERVISTA AE-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 

INTERTIME ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  AE 

KB. IMBULS HELLAS AE 

ANTS AT WORK 

PLUS PRODUCTION AE 

MYDIRECT A.E. 
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2.4 Μεταγενέστερα γεγονότα 

 

 

Εν σχέσει με την αγορά από την εταιρία του 100% των μετοχών της ΚΒΙ Hellas AE., με πωλήτρια την 

COSMOLINE AE., η οποία έλαβε χώρα την 29-5-2012, παραπέμπουμε για περισσότερες πληροφορίες στην 

σημείωση 3.5 «Λοιπές Απαιτήσεις» της παρούσας έκθεσης. 

Εν σχέσει με την απαίτηση της εταιρίας έναντι της εταιρίας Cosmoline παραπέμπουμε για περισσότερες 

πληροφορίες στη σημείωση 3.9 «Εισαγωγικά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού» της παρούσας 

έκθεσης. 
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3. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

3.1 Πάγια Υλικά και Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

  

Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Κτίρια 

Γήπεδα-
Οικόπεδα 

από 
χρηματοδο-

τικές 
μισθώσεις 

Κτίρια από 
χρηματο-

δοτικές 
μισθώσεις 

Έπιπλα-
Μεταφορικά 

Μέσα και 

λοιπός 
εξοπλισμός 

Ασώματες 
Ακινητο-

ποιήσεις 

Σύνολο 

Αξία Κτήσης 
         

Υπόλοιπα την 1η 
Ιανουαρίου 2012 0 0 2.402 3.127 769 220 6.518 

Αγορές περιόδου 
1/1-31/03/2012        3 1 4 

Πωλήσεις-Μειώσεις    0    -17 0 -17 

Προσθήκες 
Χρηματοδοτικών 

Μισθώσεων             0 

Υπόλοιπα την 31η  
Μαρτίου 2012 0 0 2.402 3.127 755 221 6.505 

        

Αποσβέσεις 
         

Υπόλοιπα την 1η 
Ιανουαρίου 2012 0 0 0 279 579 168 1.026 

Προσθήκες   0  20 15 3 38 

Μειώσεις   0    -11 0 -11 

Υπόλοιπα την 31η  
Μαρτίου 2012 0 0 0 299 583 171 1.053 

   
 
     

Αναπόσβεστη Αξία 
την 31η Μαρτίου 
2012 0 0 2.402 2.848 172 50 5.452 
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Γήπεδα-
Οικόπεδα 

Κτίρια 

Γήπεδα-

Οικόπεδα 
από 

χρηματοδο-
τικές 

μισθώσεις 

Κτίρια από 
χρηματο-

δοτικές 
μισθώσεις 

Έπιπλα-
Μεταφορικά 

Μέσα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ασώματες 
Ακινητο-
ποιήσεις 

Σύνολο 

Αξία Κτήσης 

         

Υπόλοιπα την 1η 
Ιανουαρίου 2011 0 5 2.402 3.127 987 216 6.737 

Αγορές περιόδου 

1/1-31/03/2011        14 2 15 

Πωλήσεις-Μειώσεις    0    -2 0 -2 

Προσθήκες 

Χρηματοδοτικών 
Μισθώσεων             0 

Υπόλοιπα την 31η  
Μαρτίου 2011 0 5 2.402 3.127 998 218 6.750 

        

Αποσβέσεις 

         

Υπόλοιπα την 1η 
Ιανουαρίου 2011 0 5 0 198 765 144 1.112 

Προσθήκες   0  20 18 7 45 

Μειώσεις   0    0 0 0 

Υπόλοιπα την 31η 
Μαρτίου2011 0 5 0 218 783 151 1.157 

   
 
     

Αναπόσβεστη Αξία 

την 31η Μαρτίου 
2011 0 0 2.402 2.909 215 67 5.593 

 

 

3.2 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται επί των προσωρινών διαφορών, σύμφωνα με την μέθοδο του 

ισολογισμού και με την χρησιμοποίηση του ισχύοντα φορολογικού συντελεστή ο οποίος αυτή την στιγμή 

στην Ελλάδα είναι στο 20% βάσει των διατάξεων του Ν 2238/1994.  

 

 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι αναλύονται: 1.1-31.03.2012 1.1-31.12.2011 

   

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   

Αποζημίωση προσωπικού. 15 15 

Πρόβλεψη χορηγούμενων εγγυήσεων από πωλήσεις. 15 16 

Πρόβλεψη εισφοράς για πνευματικά δικαιώματα  41 41 

Υποχρέωση σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης 710 735 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 99 99 

 880 906 

   

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   

Προσαρμογή αναπόσβεστης αξίας ενσώματων και 

άυλων πάγιων στοιχείων 46 46 

Προσαρμογή της νέας αξίας του μισθωμένου ακινήτου 565 570 

Προσαρμογή της νέας αξίας του οικοπέδου 480 480 
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 1.091 1.096 

Υπόλοιπο τέλους -211 -189 

Υπόλοιπο έναρξης -189 81 

Φόρος αποτελεσμάτων -22 -271 

Υπόλοιπο τέλους -211 -189 

 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 24% το 2010 στη χρήση 2011 

μειώθηκε και διαμορφώθηκε σε 20%. 

 

3.3 Συμμετοχές (σε συνδεδεμένη εταιρεία) 

 

 31/03/2012 31/12/2011 

Συμμετοχή στην εταιρεία Cosmoline με ποσοστό 6.46% 4.290 4.290 

Mείον :Πρόβλεψη για υποτίμηση συμμετοχής -3.408 -3.408 

  882 882 

 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι εταιρεία Cosmoline AE δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, 

αλλά και σε κανένα άλλο Ευρωπαικό χρηματιστήριο.  

 

3.4 Συμμετοχή σε συγγενή εταιρεία 

 

 31/03/2012 31/12/2011 

   

Συμμετοχή στην εταιρεία Sigmanet με ποσοστό 40% 100 100 

Mείον :Ζημία αποτίμησης  -69 -69 

 31 31 

 

3.5 Λοιπές απαιτήσεις 

 

 31/03/2012 31/12/2011 

   

Προκαταβολή για αγορά μετοχών εταιρείας ΚΒΙ HELLAS 4.000 4000 

Λοιπές απαιτήσεις 55 40 

Σύνολο 4.055 4.040 

 

 

 Το κονδύλιο «προκαταβολή για αγορά μετοχών της εταιρείας KBI HELLAS» αφορά το ποσό που 

καταβλήθηκε στην «COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει του 

από 13.01.2011 προσυμφώνου, για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην Εταιρεία αυτή. 

Δυνάμει αυτού του προσυμφώνου, η εταιρία COSMOLINE ΑΕ ανέλαβε την υποχρέωση να πωλήσει προς 

την Εταιρεία μας, έναντι τιμήματος 4.000.000,00 €, το σύνολο της συμμετοχής της στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρίας «KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», η οποία συμμετοχή αντιστοιχεί στο 100% του συνολικού καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας Εταιρείας, ήτοι 23.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 

29,35 €, η κάθε μία. 

 

Σύμφωνα με το προσύμφωνο αυτό προβλέπονται οι εξής αιρέσεις όπως αυτολεξεί αναφέρονται στο 

ακριβές κείμενο: 
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«3.1 Η πώληση και η  μεταβίβαση των Μετοχών από την Πωλήτρια στην Αγοράστρια τελεί υπό τις ακόλουθες αιρέσεις 
και προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν σωρευτικά: 
 

(α) Την διενέργεια του νομικού, φορολογικού και οικονομικού ελέγχου της Εταιρείας από την Αγοράστρια σύμφωνα με 
το άρθρο 3.7. του παρόντος και την απόλυτη ικανοποίηση της Αγοράστριας, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, από τα 
πορίσματα των ελέγχων αυτών. 
 
(β) Την παροχή ειδικής άδειας για την διενέργεια της σκοπούμενης συναλλαγής, από την Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της Αγοράστριας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν 2190/1920. 

 
 3.2 Τα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πλήρωση  των ανωτέρω αιρέσεων του άρθρου 3.1. του 
παρόντος το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 30.7.2011.» 

 

Με βάση το άνω προσύμφωνο, το συμφωνηθέν τίμημα των 4.000.000,00 € προκαταβλήθηκε, εν όλω, 

προς την COSMOLINE, την 14-1-2011. 

 

Το συμφωνηθέν τίμημα υπολογίσθηκε με βάση την από 11-1-2011 έκθεση της ελεγκτικής εταιρίας 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ», σύμφωνα με την οποία η αξίας της 

εξαγοραζόμενης εταιρίας, με ημερομηνία αναφοράς 31-12-2010, προσδιορίσθηκε σε 5.447.300,00 €, με 

ελάχιστη τιμή εύρους εκτιμώμενης αξίας 4.902.500,00 € (-10%) και μέγιστη τιμή εύρους εκτιμώμενης 

αξίας 5.992.000,00 (+10%), 

  

Η  εξαγορά της KBI Ελλάς ΑΕ με βάση τους όρους και συμφωνίες του από 13-1-2011 προσυμφώνου, 

εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 30 Μαρτίου 

2011 και καταγράφηκε στο πρακτικό Νο. 330 αυτού.  

 

Οι προαναφερόμενες αιρέσεις και προϋποθέσεις πληρώθηκαν προσηκόντως. Διενεργήθηκαν νομικός, 

οικονομικός/φορολογικός έλεγχος εκ των οποίων δεν προέκυψαν αρνητικά ευρήματα και στοιχεία εις 

βάρος της εξαγοραζομένης εταιρείας. Κατά την Τ.Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας μας, την 30-6-2011, οι 

μέτοχοι που συγκρότησαν απαρτία ποσοστού 55,9% ομοφώνως προέβησαν στη χορήγηση ειδικής άδειας 

και ενέκριναν την εξαγορά του 100% του μ.κ. της εταιρείας «KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με πωλήτρια την εταιρεία «COSMOLINE 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έναντι συνολικού τιμήματος 4.000.000,00 €, 

σε εκτέλεση του από 13-1-2011 προσυμφώνου αγοράς.   

 

Η χορήγηση ειδικής άδειας και έγκριση της εξαγοράς από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, απαιτείτο 

σύμφωνα με το άρθ. 23α του Ν 2190/1920, καθώς η πωλήτρια «COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ελέγχεται από τον κατά ποσοστό 44,4% μέτοχο της Εταιρείας μας, κ. 

Δημ. Κοντομηνά. 

 

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη, από 17 Μαίου 2012 Έκθεση Αποτίμησης, που εκπονήθηκε από την 

εταιρεία «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΕ», η αξία της 

KBI HELLAS AE υπολογίσθηκε στο ποσόν των 3.348.000 ευρώ, με ημερομηνία αναφοράς την 31-12-

2011.  

 

Με βάση την ανωτέρω αποτιμηθείσα αξία, τα μέρη προσδιόρισαν εκ νέου το τίμημα της εξαγοράς στο 

ποσόν των 3.345.000 ευρώ και το ιδιωτικό συμφωνητικό της οριστική αγοραπωλησία υπογράφηκε την 

29-5-2012, με τίμημα το ποσό αυτό (3.345.000 €). 

 

Το υπερβάλλον ποσό μεταξύ του, δυνάμει του από 13-1-2011 προσυμφώνου, αρχικώς συμφωνηθέντος 

και προκαταβληθέντος τιμήματος (4.000.000,00 €) και του εν τέλει συμφωνηθέντος τιμήματος 

(3.345.000,00 €), ήτοι το ποσόν των εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (655.000,00) Ευρώ 

(4.000.000-3.345.000) πρόκειται να επιστραφεί από την Πωλήτρια COSMOLINE AE προς την Εταιρεία 

μας, με βάση συναφθησόμενη συμφωνία των μερών. 
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3.6 Εμπορικοί χρεώστες 

             

Βλέπε σημείωση 2.2 16 «Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου» .  

3.7 Προπληρωμές 

             

     31/03/2012 31/12/2011 

Έξοδα επομένων χρήσεων 48 103 

 48 103 

3.8 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

                      

     31/03/2012          31/12/2011 

Ταμείο 33 28 

Καταθέσεις όψεως 801 1.244 

ΣΥΝΟΛΟ 834 1.272 

3.9 Άλλα στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 

                        

     31/03/2012          31/12/2011 

Τμηματικές καταβολές έναντι αυξήσεως  μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας Cosmoline  2.880 3.760 

Αγορές υπό παραλαβή 729 889 

Χρεώστες διάφοροι 349 843 

Έναντι αύξησης κεφαλαίου 200 0 

Λογ/μοί διαχειρ.προκ/λών 15 8 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 15 33 

ΣΥΝΟΛΟ 4.188 5.533 

 

 Με την υπ’ αριθμ. 290/15-2-2011 απόφαση του ΔΣ της COSMOLINE, προσκλήθηκαν οι μέτοχοι αυτής 

να προβούν σε καταβολές με προορισμό μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της. Εν 

συνεχεία, η ΤΓΣ της COSMOLINE κατά τη συνεδρίαση της 30-6-2011 αποφάσισε την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση 187.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 Ευρώ εκάστη, 

ήτοι συνολικά, η αύξηση κατά 5.488,5 χιλιάδες Ευρώ, του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ΦΕΚ 

Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ Νο. 11831/9-11-2011). 

  

Ενόψει και δυνάμει των παραπάνω εταιρικών αποφάσεων της COSMOLINE, η ΙΝΤΕΡΤΕΚ, κατόπιν της 

υπ’ αριθμ. 327/17-2-2011 Αποφάσεως του ΔΣ αυτής και υπό την ιδιότητά της ως μετόχου της 

COSMOLINE κατά ποσοστό 6,46%, προέβη σε τμηματικές καταθέσεις και επιστροφές, το υψηλότερο 

     31/03/2012   31/12/2011 

Πελάτες 8.015 8.689 

Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες 398 376 

Προβλέψεις επισφαλών πελατών -1.278 -1.278 

Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 1.889 1.487 

Επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες για εγγύηση 2.337  3.616 

 11.361 12.890 
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υπόλοιπο των οποίων ανήλθε στο ποσόν των 5.460 χιλιάδες ευρώ, με προορισμό την μελλοντική και εν 

συνεχεία αποφασισθείσα, κατά τα ανωτέρω ιστορούμενα, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

COSMOLINE. Η κατά τα άνω συμμετοχή, αποφασίσθηκε εν όψει του γεγονότος ότι η αποφασισθείσα 

αύξηση λάμβανε χώρα στην ονομαστική αξία της μετοχής και όχι σε υπέρ το άρτιον αξία, όπως 

συνέβαινε κατά τις προηγηθείσες αυξήσεις, με επιχειρηματικό στόχο την μεγιστοποίηση της μετοχικής 

συμμετοχής της ΙΝΤΕΡΤΕΚ στο μ.κ. της COSMOLINE.  

 

Με την υπ’ αριθμ. 306/5-12-2011 Απόφαση του ΔΣ της COSMOLINE, διαπιστώθηκε η μη καταβολή των 

ποσών της αυξήσεως (αρνητική πιστοποίηση) και κατά συνέπεια ματαιώθηκε οριστικά η από 30-6-2011 

αποφασισθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Εταιρίας (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ Νο. 1963/16-3-2012). 

Έκτοτε εξέλιπε η αιτία για την οποία έλαβαν χώρα οι καταβολές της ΙΝΤΕΡΤΕΚ και γεννήθηκε δικαίωμα 

της ΙΝΤΕΡΤΕΚ να λάβει και αντίστοιχη υποχρέωση της COSMOLINE να επιστρέψει το υπόλοιπο, το οποίο 

ανήρχετο κατά την 31/12/2011, σε €3.760 χιλιάδες.  

 

Κατόπιν  γενομένων επιστροφών της COSMOLINE προς την ΙΝΤΕΡΤΕΚ, ύψους 880.000 € εντός του 

τρέχοντος έτους 2012, παρέμενε εκκρεμές προς επιστροφή κατά την 14/03/2012 ποσό 2.880.000 €, το 

οποίο ανέλαβε να καταβάλει η COSMOLINE και αποδέχθηκε η ΙΝΤΕΡΤΕΚ να λάβει, εντόκως, κατά 

συνολικό ποσό τόκων ύψους 261,6 χιλιάδες €, σε 16 ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ύψους 

196,4 χιλιάδες ευρώ η κάθε μία. Για το λόγο αυτό υπογράφτηκε το με ημερομηνία 14/03/2012 ιδιωτικό 

συμφωνητικό μεταξύ των μερών, για τη ρύθμιση της επιστροφής του εν λόγω ποσού. Σε εκτέλεση του 

παραπάνω συμφωνητικού, ήδη, έως σήμερα, έλαβαν χώρα οι προβλεπόμενες δύο (2) καταβολές, μηνών 

Απριλίου και Μαϊου 2012, συνολικού ύψους 392,8 χιλιάδες ευρώ. 

 

 

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό που εμφανίζεται στο κονδύλι «έναντι αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου» ύψους 200 χιλιάδων Ευρώ, καταβλήθηκε στην εταιρία ΣΙΓΜΑΝΕΤ ΑΕ έναντι μελλοντικής 

αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιβάλλεται εκ του νόμου, καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 47 του ΚΝ2190/1920. 

 

3.10 Παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

     31/03/2012 31/12/2011 

Παρούσα αξία δέσμευσης κατά την 1 Ιανουαρίου 425 425 

Αναλογιστικές ζημίες που δεν αναγνωρίστηκαν -348 -348 

Υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 76 76 

   

Καθαρή υποχρέωση στην έναρξη του έτους 384 384 

Εισφορές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -843 -843 

Δαπάνη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα 535 535 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης στο τέλος της 

χρήσης 76 76 

   

Καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 39 39 

Δαπάνη τόκου 33 33 

Καθαρή αναλογιστική (ζημιά)/κέρδος -10 -10 

Κόστος διακανονισμών 473 473 

Εισφορές   

Σύνολο δαπάνης στα αποτελέσματα  535 535 



ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 

Περίοδος από 01/01-31/03/2012 

 

26 

 

3.11 Λοιπές προβλέψεις 

  

 

    

31/03/2012   31/12/2011 

Πρόβλεψη εισφοράς για πνευματικά δικαιώματα 

Ν3049/2002 214 218 

Πρόβλεψη για εγγυήσεις επι πωλήσεων  73 78 

Πρόβλεψη φόρου για διαφορές φορολογικού ελέγχου 30 30 

  317 326 

   

3.12 Δανειακές υποχρεώσεις (για χρηματοδοτικές μισθώσεις) 

  

 

 Για τις «Δανειακές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες» βλέπε σημείωση Γ «Κυριότεροι κίνδυνοι και 

αβεβαιότητες και διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου» στην Ετήσια έκθεση διαχείρισης του 

Διοικητικού συμβουλίου. 

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας βασίζονται σε προκαθορισμένα περιθώρια επιτοκίων που ανάλογα 

με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν να μετατραπούν σε σταθερά με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις των 

διακυμάνσεων στις ταμειακές ροές να είναι μικρές. Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται με 

κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν να μείνουν κυμαινόμενα ή να 

μετατραπούν σε σταθερά. Τα κυμαινόμενα επιτόκια υπολογίζονται στην βάση Euribor+spread.  

 

 

 

 

 

 

 

Οι βασικές αναλογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν 

έχουν ως εξής :   

Κύριες αναλογιστικές παραδοχές  31/03/2012 31/12/2011 

Επιτόκιο προεξόφλησης 5,2% 5,2% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3,0% 3,0% 

Πληθωρισμός 2% 2% 

   

 

    

31/03/2012   31/12/2011 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης   

Μέχρι 1 έτος 624 633 

Από 1 έως 5 έτη 2494 2.531 

Μετά από 5 έτη 779 949 

  3.897 4.113 

Μείον: Μελλοντικές χρηματοοικονομικές δαπάνες -347 -436 

      

Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων 3.550 3.677 

      

Ανάλυση παρούσας αξίας χρηματοδοτικών μισθώσεων     

Μέχρι 1 έτος 524 513 

Από 1 έως 5 έτη 2.262 2.240 

Μετά από 5 έτη 764 924 

  3.550 3.677 
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 31.12.2012 31.12.2011 

Βραχυπρόθεσμες   

Δανειακές υποχρεώσεις προς τράπεζες 1.551 2.348 

Σύνολο 1.551 2.348 

 

 

Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων για τους τόκους έχει ως εξής: 

 

 31.03.2012 31.03.2011 

Τόκοι περιόδου 51 0 

Σύνολο 51 0 

 

3.13 Χρονική ανάλυση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

 

 

 

 

 

  

3.14 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 

 

 31.03.2012 31.12.2011 

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές- εγχώριοι 545 1.000 

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές- εξωτερικού 2.724 4.336 

Σύνολο 3.269 5.336 

 

Ο κύριος προμηθευτής της εταιρείας είναι η εταιρεία Panasonic της οποίας η εταιρεία αποτελεί 

επίσημο διανομέα στην Ελληνική αγορά. 

3.15 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

                                                          

 

    

31/03/2012   31/12/2011 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 63 135 

Μερίσματα πληρωτέα 46 46 

Πιστωτές διάφοροι 43 60 

Μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού(Έξοδα δεδουλευμένα) 261 28 

Μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού(Αναβαλλόμενο κέρδος βάση 

του ΔΛΠ 17 από την συναλλαγή πώλησης και επαναμίσθωσης 

που έχει συνάψει η εταιρεία) 1.311 1.364 

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 138  

Προκαταβολές πελατών 0 60 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 77 156 

ΣΥΝΟΛΟ 1.939 1.849 

   

   

 Λιγότερο από 

1 χρόνο 

Από 1 έως 5 

χρόνια 

Πάνω από 5 

χρόνια 

Προμηθευτές 3.269   

Υποχρέωση χρηματοδοτικών μισθώσεων 524 2.262 764 
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3.16 Άλλα εισοδήματα 

                                                         

 

    

31/03/2012   31/03/2011 

Συμμετοχή του προμηθευτή PANASONIC στα έξοδα 

προώθησης των προϊόντων της εταιρείας 62 314 

Ενοίκια 4 3 

Έσοδα από πώληση ακινήτου(sale and lease back) 52 52 

Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 0 14 

Λοιπά έσοδα 3 6 

ΣΥΝΟΛΟ 121 389 

 

3.17 Ανάλυση των δαπανών όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση    Συνολικών 

Εσόδων 

                                                          

  31/03/2012   31/03/2011 

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού  775 1.039 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 76 67 

Παροχές τρίτων 162 149 

Φόροι – τέλη 3 6 

Διάφορα έξοδα 346 374 

Αποσβέσεις 38 45 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 14 26 

ΣΥΝΟΛΟ 1.414 1.706 

 

3.18 Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 

 2031/03/2012 31/03/2011 

Τόκοι & έξοδα δανείων 51 0 

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 67 85 

Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου 30 32 

Λοιπά έξοδα τραπεζών 11 7 

Σύνολο 159 124 
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Ελληνικό, 30 Μαΐου 2012 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. 

KΟΝΤΟΜΗΝΑΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 281810 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. 

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΒ. 634465 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 

Α.Δ.Τ. AH 639962 

 

ΘΕΟΔΩΡΑ Κ. ΤΣΟΤΑΚΗ 

Α.Δ.Τ. Χ. 149722 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 

0019072 

 


