ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

31 ∆εκεµβρίου 2013

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2013
(Ποσά σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Περιεχόµενα

Σελίδα

Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ....................................................................................... 4
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ...................................................... 9
Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος ................................................................................. 12
Κατάσταση οικονοµικής θέσης ....................................................................................... 13
Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων .......................................................................... 14
Κατάσταση ταµειακών ροών .......................................................................................... 15
Σηµειώσεις επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για την
διαχειριστική χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2013. ..................................................... 16
1.

Εταιρικές πληροφορίες ......................................................................................... 16

2.

Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων .......................................................... 17

3.

Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεων. Νέα πρότυπα, διερµηνείες και
τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων ...................................................................... 18

4.

Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών ................................................................ 24

5.

Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές της ∆ιοικήσεως ........................ 38

6.

Συνέχιση δραστηριότητας ...................................................................................... 40

7.

Συνενώσεις επιχειρήσεων...................................................................................... 41

8.

Κοινοπραξίες ...................................................................................................... 41

9.

Πωλήσεις ανά κατηγορία ....................................................................................... 41

10.

Έξοδα ανά κατηγορία ........................................................................................... 42

11.

Άλλα λειτουργικά έσοδα – (έξοδα) ........................................................................... 43

12.

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) – έσοδα ......................................................................... 43

13.

Παροχές σε εργαζοµένους ..................................................................................... 43

14.

Φόρος εισοδήµατος .............................................................................................. 43

15.

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία ..................................................................... 45

16.

Επενδυτικά ακίνητα ............................................................................................. 47

17.

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία .................................................................................... 48

18.

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες ......................................................................... 49

19.

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες .......................................................................... 49

20.

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση ........................................................................ 50

21.

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ......................................................... 50

22.

Αναβαλλόµενη φορολογία ..................................................................................... 50

23.

Αποθέµατα ......................................................................................................... 52

24.

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις ................................................................................ 53

25.

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα .......................................................................... 54

26.

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες .................................................................................. 54

27.

Μετοχικό κεφάλαιο .............................................................................................. 55

28.

Αποθεµατικά ...................................................................................................... 55

29.

∆άνεια .............................................................................................................. 56

30.

Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα .................................................................... 57

31.

Επιχορηγήσεις .................................................................................................... 58

32.

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ............................... 58

Σελίδα 2 από 68

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2013
(Ποσά σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

33.

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ...................................................................... 59

34.

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ........................................................................ 59

35.

Ανειληµµένες υποχρεώσεις .................................................................................... 59

36.

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις ..................................................................................... 60

37.

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη ........................................................................... 62

38.

Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικού κινδύνου ..................................... 63

39.

Χρηµατοοικονοµικά µέσα ....................................................................................... 67

40.

Αναµορφώσεις κονδυλίων από την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19 ....................... 67

41.

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης ................................. 68

Σελίδα 3 από 68

Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Ιντρακόµ Ανώνυµη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιακών
Λύσεων» και διακριτικό τίτλο «Intracom Τelecom» προς την τακτική γενική συνέλευση των
µετόχων για τις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2013
1. Επισκόπηση δραστηριοτήτων
Τον Ιούνιο του 2006 η JSC Sitronics (Ρωσία) εξαγόρασε την πλειοψηφία των µετοχών της Εταιρείας
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, όπως αυτή είχε προκύψει από την απόσχιση του κλάδου
τηλεπικοινωνιών της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. Η συγκεκριµένη εξαγορά έδωσε στην η JSC Sitronics τη
δυνατότητα επέκτασής της στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μ. Ανατολής και της
Αφρικής, δηµιουργώντας σηµαντικές συνέργιες για ένα µεγάλο εύρος τηλεπικοινωνιακών προϊόντων
καθώς και την δυνατότητα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών µέσω των τµηµάτων έρευνας και ανάπτυξης.
Η Εταιρεία την τελευταία τριετία, και σε συνέχεια της αναδιοργάνωσής (δηµιουργία τοµέων Wireless
Network Systems, Telco Software και Services), κατόρθωσε να γίνει πιο ευέλικτη, διατηρώντας και
βελτιώνοντας την ικανότητά της να παρέχει µοναδική αξία στους µετόχους και στους πελάτες της
στηριζόµενη σε ανταγωνιστικά προϊόντα που βρίσκονται στο επίκεντρο των ταχύτερα αναπτυσσόµενων
τοµέων της αγοράς. Στα πιο πρόσφατα περιλαµβάνονται:
 StreetNode™: Η νέα επαναστατική πλατφόρµα της εταιρείας που δίνει λύση στο σύνθετο πρόβληµα
της ασύρµατης υποστήριξης τηλεπικοινωνιακών δικτύων (carrier-grade backhaul), σε επίπεδο
δρόµου και σε οποιαδήποτε περιοχή. Προσφέρει µοναδική ευελιξία υλοποίησης κάνοντας χρήση
πολύ-σηµειακής (Point-to-MultiPoint) τεχνολογίας για βέλτιστη γεωγραφική κάλυψη και κλιµακωτή
δικτύωση πυκνοκατοικηµένων µητροπολιτικών περιοχών και επέκτασης σε επίπεδο δρόµου (inclutter). ∆ύναται να λειτουργήσει σε (ευρύ) φάσµα συχνοτήτων (26 / 28 / 32 / 42 GHz) και µπορεί να
προσαρµοστεί πάνω σε επιφάνειες τοίχων ή κολώνες φωτισµού δρόµων.
 OmniBAS™: Η οικογένεια µικροκυµατικών προϊόντων επόµενης γενιάς, η οποία βασίζεται
αποκλειστικά σε τεχνολογίες µετάδοσης πακέτων, απαρτίζεται από ιδιαίτερα προσιτούς κόµβους
καθώς και λύσεις µοναδικής ευελιξίας, µεγάλου εύρους ζώνης και κορυφαίων επιδόσεων.
 WiBAS™: Μια καινοτόµος οικογένεια µικροκυµατικών προϊόντων πολύ-σηµειακής (Point-toMultiPoint) τεχνολογίας, η οποία προσφέρει στους τηλεπικοινωνιακούς φορείς µία αποτελεσµατική
και οικονοµική λύση ασύρµατης ευρυζωνικότητας που εξυπηρετεί κατά τρόπο ιδανικό όλες τις
τρέχουσες αλλά και µελλοντικές ανάγκες για υψηλής ταχύτητας backhaul και πρόσβαση σε ετερογενή
περιβάλλοντα. Τα προϊόντα WiBAS™ αντιµετωπίζουν µε τον καλύτερο τρόπο τις σηµερινές απαιτήσεις
για σύγκλιση της κινητής τηλεφωνίας και των σταθερών δικτύων (Fixed Mobile Convergence – FMC)
καθώς και για οµαλή µετάβαση σε δίκτυα επόµενης γενιάς (Next Generation Networks – NGN).
 fs|cdn™ anywhere: Χτίζοντας πάνω στην καινοτόµο IPTV λύση της, η Intracom Telecom,
αντιλαµβανόµενη τις ανάγκες των τηλεπικοινωνιακών οργανισµών για παροχή υπηρεσιών
περιεχοµένου εντός αλλά και εκτός του ιδιόκτητου δικτύου τους (Over-The-Top), επέκτεινε τη λύση
δίνοντας πλέον τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών ψηφιακού περιεχοµένου σε όλες
τις δυνατές/δηµοφιλείς συσκευές, όπως αποκωδικοποιητές (Set-Top-Box), προσωπικούς Η/Υ,
smartphones, tablets ακόµα και smart TV's.
 BigStreamer™: H καινοτόµος λύση της Εταιρείας στον τοµέα του Real-time Big Data Analytics, ειδικά
προσαρµοσµένης για τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς. Η λύση BigStreamer™ ενσωµατώνει
τεχνολογίες αιχµής και πλήρες σετ εξειδικευµένων αλγορίθµων πρόβλεψης πολλαπλών σύνθετων
∆εικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators), επιτρέποντας στους παρόχους να συλλέγουν και να
επεξεργάζονται µεγάλο όγκο δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο. Στη συνέχεια τα δεδοµένα αυτά
µετατρέπονται σε χρήσιµες πληροφορίες, οι οποίες µέσω αυτοµατοποιηµένων ενεργειών,
δηµιουργούν ανταγωνιστικά εµπορικά πλεονεκτήµατα για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών
αλλά και τον έλεγχο και τη βέλτιστη λειτουργία του δικτύου και των τηλεπικοινωνιακών υποδοµών
γενικότερα.
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 NGINius-Apps™: Τα Ευφυή ∆ίκτυα Νέας Γενιάς (New Generation Intelligent Networks - NGIN) χαίρουν
ιδιαίτερης αποδοχής στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, ενώ αποτελούν µοναδική πρόκληση τόσο για
τους φορείς όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών. Η σουίτα NGINius-Apps™ προσεγγίζει µε τον
καλύτερο τρόπο τις σηµερινές προκλήσεις, επιτρέποντας στους παρόχους να προσφέρουν
προηγµένες υπηρεσίες φωνής και δεδοµένων πάνω από διαφορετικά δίκτυα, δίνοντας στους χρήστες
την αίσθηση ενός ενιαίου δικτύου, µε µοναδικούς, ευέλικτους µηχανισµούς χρεώσεων για τους
παρόχους. Η Εταιρεία προσφέρει µία πλήρη γκάµα εφαρµογών NGIN που καλύπτουν όλες τις ανάγκες
για Virtual Private Networks, Location & Roaming, Intelligent Routing και Messaging & Signaling, ενώ
παράλληλα παρέχουν τα µέσα ώστε οι πάροχοι να καλύπτουν τις νοµικές υποχρεώσεις τους για
έλεγχο των τηλεπικοινωνιακών χρεώσεων, ιδιαιτέρως για τους επισκέπτες (roaming) χρήστες του
δικτύου.
Η Intracom Telecom προσφέρει παράλληλα µια µεγάλη γκάµα υπηρεσιών υψηλού επιπέδου που αφορά
στο σχεδιασµό, την εγκατάσταση και την υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πελατών (Customer Care & Contact Center solutions), καθώς και στη βελτιστοποίηση µηχανογραφικών
κέντρων (Data Centers). Η εµπειρία της Εταιρείας στην παράδοση µεγάλης κλίµακας έργων και η
ανεπτυγµένη τεχνογνωσία της στην ολοκλήρωση συστηµάτων και µε προϊόντα άλλων προµηθευτών
εγγυώνται στον πελάτη υψηλής ποιότητας υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης. Οι πιο πρόσφατες
υπηρεσίες αφορούν στην προσφορά ολοκληρωµένων υπηρεσιών Cloud καθώς και συστηµάτων
∆ιαχείρισης και Αποθήκευσης Ιατρικής Εικόνας PACS/RIS (Picture Archiving and Communication System /
Radiology Information System) µε τη µορφή της Υπηρεσίας. Σε συνδυασµό µε τις προηγµένες υπηρεσίες
εγκατάστασης στο πεδίο και έχοντας επιτύχει συνεργασίες µε διεθνώς αναγνωρισµένους οίκους, η
Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να µετατρέψει την υπάρχουσα υποδοµή πληροφορικής (του πελάτη) σε ένα
βελτιωµένο και ενεργειακά αποτελεσµατικό περιβάλλον. Κάτι τέτοιο συµβάλλει στην ικανοποίηση των
πιο ζωτικών αναγκών µιας επιχείρησης, την ευθυγράµµιση µε τους επιχειρηµατικούς στόχους, την
αδιάλειπτη λειτουργία και τη µείωση του κόστους.

2. Κύρια γεγονότα της χρήσης 2013
 ∆ιάθεση της προηγµένης ασύρµατης λύσης υποστήριξης (backhaul) σταθµών βάσης τύπου Small Cell
(SmC), StreetNode™.
 Συνεργασία µε την Communication Solutions (Comsol Ltd), πάροχο ολοκληρωµένων λύσεων και
αντιπρόσωπο ασύρµατων ευρυζωνικών υποδοµών στη Νότιο Αφρική, για την προµήθεια πολύσηµειακού ασύρµατου εξοπλισµού στην Internet Solutions (IS), τον κορυφαίο πάροχο ευρυζωνικών
υπηρεσιών της χώρας.
 Πιστοποίηση κατά το διεθνώς αναγνωρισµένο πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2005, για
τη λειτουργία συστηµάτων cloud που παρέχει για τις υπηρεσίες hol cloud της Hellas On Line.
 Τιµήθηκε ως ο «Κορυφαίος Συνεργάτης της Genesys για το 2012» για την ευρύτερη περιοχή της
Νότιοανατολικής Ευρώπης. Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2013 στη Βιέννη της
Αυστρίας.
 Eνσωµάτωση της διαµόρφωσης 4096 QAM στη µικροκυµατική της λύση OmniBAS. Αυτή η καινοτοµία
επιτρέπει την πραγµατική µετάδοση Gigabit χωρητικότητας σε ένα µόνο µικροκυµατικό κανάλι,
επιτρέποντας στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να αυξήσουν την χωρητικότητα των δικτύων
κορµού (Backhaul Networks) στην πορεία υλοποίησης των LTE δικτύων.
 Υπογραφή σύµβασης-πλαισίου µε την MTN, κορυφαίο τηλεπικοινωνιακό πάροχο, που
δραστηριοποιείται σε 22 χώρες στην Αφρική, την Μέση Ανατολή και την Ασία, για την προµήθεια του
καινοτόµου πολυσηµειακού (PtMP) ασύρµατου συστήµατος WiBAS.
 Η πλατφόρµα fs|cdn IPTV & OTT επιλέγεται από τον Εθνικό καλωδιακό πάροχο (NCTC) των Η.Π.Α ως
µια εγκεκριµένη λύση για τις 1000 εταιρίες µέλη του συνεταιρισµού.
 Συγκαταλέγεται στους δέκα κορυφαίους τεχνολογικούς παρόχους παγκοσµίως για θέµατα ασφάλειας
υπηρεσιών Cloud σύµφωνα µε τη µελέτη του CloudeAssurance.
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 Σύµβαση για την παροχή εξοπλισµού IPTV (HD set-top boxes) για ένα σηµαντικό πάροχo
τηλεπικοινωνιών στην περιοχή της Ν.Α Ευρώπης σε συνεργασία µε την Amino Communications.
 ∆ιάκριση µε το βραβείο Cisco Channel Customer Satisfaction Excellence Award για τις αγορές τις
Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας.
 Μια από τους µεγαλύτερες ανεξάρτητες τηλεπικοινωνίες εταιρίες της ∆. Βιρτζίνια των Η.Π.Α επέλεξε
την ολοκληρωµένη fs|cdn™ IPTV λύση της Intracom Telecom’s για να παρέχει υπηρεσίες video on
demand, DVR και άλλες on-screen υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας.
 Λαµβάνει το Βραβείο καινοτοµίας Info-Com 2013 για την πλατφόρµα StreetNode™
 Λήψη πιστοποίησης για τις υπηρεσίες Cloud και Managed Services από τη Cisco.
 Επιτυχής ολοκλήρωση της πιλοτικής εγκατάστασης της προηγµένης ασύρµατης λύσης υποστήριξης
(backhaul) σταθµών βάσης τύπου Small Cell, StreetNode™, που υλοποίησε για την Virgin Media, έναν
από τους µεγαλύτερους παρόχους καλωδιακής υπηρεσίας της Μεγάλης Βρετανίας.
3. Οικονοµικά αποτελέσµατα
Στη χρήση 2013 ο Όµιλος πραγµατοποίησε πωλήσεις Ευρώ 159,7εκ., έναντι Ευρώ 181,1εκ. την
προηγούµενη χρήση. Οι ζηµίες προ φόρων, από συνεχιζόµενες δραστηριότητες, διαµορφώθηκαν σε
Ευρώ 16,4εκ. έναντι ζηµιών προ φόρων Ευρώ 41,8εκ. της προηγούµενης χρήσης.
Οι λειτουργικές ζηµίες του Οµίλου ανήλθαν σε Ευρώ 7,5εκ. έναντι λειτουργικών ζηµιών Ευρώ 36,1εκ.
την προηγούµενη χρήση. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων την 31.12.2013 ανήλθε σε Ευρώ 173,2εκ. και
το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων σε Ευρώ 222,8εκ.
Οι συνολικές πωλήσεις της µητρικής ανήλθαν σε Ευρώ 116,8εκ. έναντι Ευρώ 127,2εκ. την προηγούµενη
χρήση, ενώ οι ζηµίες µετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 18,5εκ. έναντι ζηµιών µετά από φόρους Ευρώ
41,6εκ. την προηγούµενη χρήση. Οι λειτουργικές ζηµίες της Εταιρείας, ανήλθαν σε Ευρώ 11,4εκ. έναντι
λειτουργικών ζηµιών Ευρώ 38,6εκ. την προηγούµενη χρήση.
Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που εµφανίζουν την οικονοµική θέση του Οµίλου και της Εταιρείας σε
στατική µορφή είναι οι παρακάτω:
i. Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού

58,0%

51,9%

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

82,2%

85,5%

Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό

107,4%

95,7%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

110,2%

100,3%

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3,4%

-0,1%

Μικτά αποτελέσµατα / Πωλήσεις

15,6%

10,9%

Πωλήσεις / Ίδια Κεφάλαια

92,2%

67,3%

ii. Αριθµοδείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας
EBITDA / Κύκλος Εργασιών

4. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
Ο Όµιλος Intracom Telecom, λόγω της γεωγραφικής του διαφοροποίησης, καθώς και της γενικότερης
οικονοµικής ύφεσης και αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει την ελληνική αλλά και την παγκόσµια αγορά,
εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές
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ισοτιµίες, κίνδυνο ταµειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων και κίνδυνο
τιµών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.
Κύριο µέληµα της διοίκησης είναι ο εντοπισµός των ανωτέρω κινδύνων και η ελαχιστοποίηση της
ενδεχόµενης αρνητικής επίδρασης της µεταβλητότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών στη
χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου αποτελούνται
από οµολογιακό δάνειο, βραχυπρόθεσµα δάνεια και συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Με τα
ανωτέρω προϊόντα χρηµατοδοτούνται οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης καθώς και οι επενδύσεις
κεφαλαιουχικού εξοπλισµού.
Συνοπτικά, οι µορφές χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω:
 Επιχειρηµατικός κίνδυνος
Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχει σηµαντικά επίπεδα τραπεζικού δανεισµού µε σηµαντικές συµβατικές
αποπληρωµές κεφαλαίου κατά τα προσεχή έτη.
Οι Μέτοχοι και η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας επεξεργάζονται σχέδιο σχετικά µε τον
διακανονισµό των απαιτήσεων της Εταιρείας από τις εταιρείες του οµίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ
και ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
Παράλληλα µε τον διακανονισµό των απαιτήσεων προβλέπεται και ταυτόχρονη αποπληρωµή σηµαντικού
µέρους του οµολογιακού δανείου. Για το υπόλοιπο ποσό του οµολογιακού δανείου έχει προταθεί σχέδιο
αναδιάρθρωσης προς τους οµολογιούχους. Το σχέδιο τελεί υπό την έγκριση των οµολογιούχων.
Λεπτοµέρειες θα ανακοινωθούν µετά από την έγκριση του σχετικού σχεδίου από τους οµολογιούχους.
Αδυναµία συµφωνίας µεταξύ της ∆ιοίκησης και των δανειστριών τραπεζών, ενδέχεται να θέσει σε
κίνδυνο την οµαλή συνέχιση της δραστηριότητας του Οµίλου και της Εταιρείας.
 Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία, εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από ροές σε ξένο νόµισµα (εισαγωγές /
εξαγωγές) κυρίως σε ∆ολάρια Ηνωµένων Πολιτειών καθώς και συµµετοχές σε επενδύσεις στο εξωτερικό.
Η διαχείριση των συναλλαγµατικών κινδύνων αντιµετωπίζεται µε φυσική αντιστάθµιση ή όπου κρίνεται
απαραίτητο µε προθεσµιακά συµβόλαια συναλλάγµατος (futures / forwards).
 Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των
επιτοκίων
Η έκθεση του Οµίλου στον κίνδυνο µεταβολής επιτοκίων στα ταµειακά διαθέσιµα είναι χαµηλή, καθώς το
σύνολο του δανεισµού του Οµίλου έχει συναφθεί µε κυµαινόµενο επιτόκιο σε Ευρώ. Κατά περίπτωση και
εφόσον κριθεί απαραίτητο, ο Όµιλος δύναται να χρησιµοποιήσει παράγωγα χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα επιτοκίου για να µετριάσει τον κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων (Interest rates Swaps).
 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι εµπορικές συναλλαγές του Οµίλου
λαµβάνουν χώρα σχεδόν στο σύνολο τους µε µεγάλους και αξιόπιστους οργανισµούς του ιδιωτικού και
δηµόσιου τοµέα. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει πολυετές ικανοποιητικό ιστορικό συνεργασίας.
Στις περιπτώσεις δε που παρέχεται πίστωση σε πελάτες µε µειωµένη ή µη αξιολογηµένη πιστοληπτική
ικανότητα εξασφαλίζεται κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου είτε µέσω ασφάλισης στον Οργανισµό
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, είτε µε την λήψη τραπεζικών εγγυήσεων από τον πελάτη, είτε µέσω
της µετακύλισης του κινδύνου στους προµηθευτές όπου αυτό είναι δυνατό. Παράλληλα, για ειδικούς
πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζηµίες από απαξίωση.
 Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα διότι ο Όµιλος έχει επιτύχει την ύπαρξη
κατάλληλου συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων.

5. Υποκαταστήµατα Εταιρείας
Η εταιρεία έχει υποκατάστηµα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης Μαρίνου Αντύπα 41.
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6. Στόχοι, Προοπτικές
Παρά τις εξαιρετικά δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στο διεθνές περιβάλλον, η
Εταιρεία σκοπεύει να βελτιώσει τις διαδικασίες της, οδηγώντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και
διατηρώντας παράλληλα την επιχειρησιακή της συνέχεια. Ο στόχος της Intracom Telecom για το 2014
είναι να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της στη διεθνή σκηνή, επενδύοντας περαιτέρω στη διεθνή
επέκτασή της και την τεχνογνωσία των στελεχών της.
Το πλάνο ενδυνάµωσης της συνεργασίας της Εταιρείας µε την MTS (Ρωσία) υλοποιείται ήδη από το 2013
µε νέες συµβάσεις οι οποίες υπολογίζεται να ανέλθουν στα 200 εκατοµµύρια ευρώ. Η Εταιρεία θα
συνεχίσει να προωθεί τις ασύρµατες λύσεις της και τις υπηρεσίες της στον εν λόγω στρατηγικό
συνεργάτη, την MTS.
Για το 2014 η Εταιρεία επίσης προσβλέπει σε περαιτέρω άνοιγµα στις αγορές της Μέσης Ανατολής, της
Αφρικής & της Λ. Αµερικής, στοχεύοντας στην προώθηση του ασύρµατου εξοπλισµού και των υπηρεσιών
εγκατάστασης & υποστήριξης αυτού, σε ταχέως αναπτυσσόµενους παρόχους µε διεθνή παρουσία.
Παράλληλα, στοχεύει στη σύναψη συνεργασιών µε αναγνωρισµένους περιφερειακούς προµηθευτές
τηλεπικοινωνιακών λύσεων σε χώρες που παρουσιάζουν υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, δίνοντας τη
δυνατότητα στους παρόχους να προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες IP και καινοτόµες υπηρεσίες στους
συνδροµητές τους. Η Εταιρεία εστιάζει το ενδιαφέρον της και στην αγορά της ∆υτικής Ευρώπης
προωθώντας τη νέα επαναστατική λύση της, StreetNode™, για ασύρµατη υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών
δικτύων σε επίπεδο δρόµων κυκλοφορίας.
Παράλληλα, η Intracom Telecom προχωρά µε την περαιτέρω ενδυνάµωση της συνεργασίας της µε την
Ericsson αναλαµβάνοντας νέα έργα ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακού λογισµικού. Επιπλέον συνεχίζει να
επενδύει στον εµπλουτισµό της λύσης της BigStreamer™ στον τοµέα του Real-time Big Data Analytics και
προσβλέπει στη εφαρµογή της σε µεγάλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στην Ευρωπαϊκή αλλά τη
Μεσανατολική αγορά, είτε αυτόνοµα είτε σε συνδυασµό µε τις άλλες λύσεις/προϊόντα της Εταιρείας στο
χώρο του Τηλεπικοινωνιακού Λογισµικού (Telco Software).
Στον τοµέα των υποδοµών παροχής υπηρεσιών περιεχοµένου και λύσεων IPTV και Over-The-Top (OTT),
η λύση fs|cdn™ anywhere κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, αποτελώντας ήδη την εγκεκριµένη
λύση διεθνών παρόχων και οργανισµών, όπως του National Cable Television Co-operative (NCTC) των
ΗΠΑ, που µετρά περίπου 1.000 µέλη περιφερειακών καλωδιακών τηλεπικοινωνιακών παρόχων.
Η Εταιρεία στοχεύει στην προώθηση των προϊόντων και λύσεων της διεθνώς και στον τοµέα των
υπηρεσιών Cloud και Medical ICT και πιο συγκεκριµένα σε νέους τοµείς όπως οι υπηρεσίες e-healthcare,
τηλεϊατρικής και τηλεµατικής αλλά και στην προώθηση των λύσεων Smart Metering σε µεγάλους
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και της Μ. Ανατολής, όπως την Etisalat και
την MTN που δραστηριοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Μ. Ανατολής & της Αφρικής.
Έµφαση επίσης δίνεται στην σύσφιξη της συνεργασίας µε την Tellabs κυρίως για τη Ρωσία και την
Ουκρανία, αλλά και για το σύνολο των χωρών που δραστηριοποιείται η Intracom Telecom και στις
οποίες η Tellabs δεν έχει εµπορικούς περιορισµούς.
Η Εταιρεία θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται δυναµικά και στην περιοχή των Βαλκανίων και προσβλέπει
στην συνέχιση και την ενδυνάµωση της συνεργασίας της µε τον Όµιλο Deutsche Telekom. Μέσα από τη
συνεχή ενδυνάµωση των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου, η Εταιρεία αποσκοπεί στην αποτελεσµατική
προώθηση των ιδίων προϊόντων και των υπηρεσιών του Οµίλου.
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Παιανία, 30 Μαΐου 2014

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
MOHAMED AHMED
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «Ιντρακόµ Ανώνυµη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιακών
Λύσεων»
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ» (η «Εταιρεία»), και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος») που
αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2013,
τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών
λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών
και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
εταιρικές και οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο
έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά
τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας
γνώµης.
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Βάση για Γνώµη µε επιφύλαξη
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις 2009-2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί
οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που
πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για αυτή
την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε
την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώµη µε επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο
‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας και των
θυγατρικών αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές
τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέµα Έµφασης
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στην σηµείωση 6, η
οποία αναφέρεται στις σηµαντικές κρίσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν από
την Εταιρεία και τον Όµιλο στην προετοιµασία των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών
Καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2013, αναφορικά µε την συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και
του Οµίλου.
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΛΕΝΤΡΙ∆ΗΣ
(A.M. ΣΟΕΛ 17831)
ERNST & YOUNG (HELLAS) A.E.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
11o ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 107)
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Βεβαιώνεται ότι, οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ” στις, 30
Μαΐου 2014 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
www.intracom-telecom.com. Επισηµαίνεται ότι, τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά
στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία, αλλά δεν
παρέχουν την πλήρη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των συνολικών εισοδηµάτων της Εταιρείας και
του Οµίλου σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Επίσης, επισηµαίνεται
ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει
ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.
Για την
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
DAVID KHIDASHELI
Αρ. ∆ιαβ. 10DD19399 / 01.06.2012

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ι. Ν. ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Α.∆.Τ. Φ 234758 / 14.12.2000

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
MOHAMED AHMED
Αρ. ∆ιαβ. X4502855 / 18.04.2013

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Π. Γ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. Ξ. 442800 / 22.01.1986
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 31204 Α’ Τάξης
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Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2013
(Ποσά σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος

* Αναπροσαρµοσµένα ποσά µετά την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 "Παροχές σε Εργαζοµένους”
(Σηµείωση 40).
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 έως 68 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση οικονοµικής θέσης
Όµιλος

Εταιρεία

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Σηµ.

2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2012

2012

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ*

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ*

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2012

2012

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ*

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ*

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μηκυκλοφορούνταπεριουσιακάστοιχεία
Ενσώµαταπάγιαπεριουσιακά στοιχεία

15

54.609.091,05

57.120.093,94

72.906.241,37

45.049.038,05

46.929.184,12

62.089.671,09

Επενδυτικά ακίνητα

16

22.120.266,48

22.686.132,71

25.267.297,09

20.948.000,48

21.456.156,50

23.950.696,97

27.780.095,12

26.700.750,72

33.060.911,08

Άϋλα περιουσιακάστοιχεία

17

24.310.776,09

26.668.176,96

33.026.919,13

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες

18

-

-

-

19.448.597,05

19.448.597,05

19.448.597,05

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες

8

-

-

-

1.800,00

1.800,00

1.800,00

∆ιαθέσιµες προς πώλησηεπενδύσεις

20

260.370,56

261.923,00

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακάστοιχεία

21

16.609,48

15.981,60

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

22

22.459.050,38

17.777.217,05

13.233.193,74

21.678.485,41

16.981.679,48

12.348.070,63

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

24

34.016.845,71

37.038.151,78

18.807.685,53

32.783.807,27

34.845.249,15

13.136.526,24

161.262.328,78

161.600.250,80

163.544.594,60

181.263.118,82

180.779.199,96

179.338.232,50

269.265,79
-

17.042.614,47

14.448.356,70

15.335.951,39

Κυκλοφορούνταπεριουσιακάστοιχεία
Αποθέµατα

23

24.034.005,37

33.135.780,86

42.475.381,83

16.276.094,93

21.180.605,68

24.695.027,24

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

24

165.815.003,73

169.728.638,50

198.316.932,44

163.122.586,69

160.102.712,57

197.497.185,56

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

34

Ταµειακάδιαθέσιµα και ισοδύναµα

25

ΣΥΝΟΛΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

-

-

10.297,69

-

-

-

32.979.288,64

30.926.050,70

59.742.060,01

15.901.911,72

15.295.889,94

23.160.094,12

222.828.297,74

233.790.470,06

300.544.671,97

195.300.593,34

196.579.208,19

245.352.306,92

384.090.626,52

395.390.720,86

464.089.266,57

376.563.712,16

377.358.408,15

424.690.539,42

227.769.383,60

Ι∆ΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδιακεφάλαιααποδιδόµεναστους µετόχους της µητρικής
Μετοχικόκεφάλαιο

27

227.769.383,60

227.769.383,60

227.769.383,60

227.769.383,60

227.769.383,60

Αποθεµατικά

28

33.624.745,43

34.449.253,75

34.818.310,03

37.759.566,21

38.151.965,02

38.247.927,27

(92.201.659,94)

(79.379.396,25)

(40.591.204,08)

(91.989.923,86)

(73.465.927,87)

(31.871.855,61)

169.192.469,09

182.839.241,10

221.996.489,55

173.539.025,95

192.455.420,75

234.145.455,26

4.051.208,67

4.452.557,32

4.501.797,92

173.243.677,76

187.291.798,42

226.498.287,47

Ζηµίες εις νέο
ΜηΕλέγχουσες Συµµετοχές
Σύνολοιδίων κεφαλαίων

173.539.025,95

192.455.420,75

234.145.455,26

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια

29

12.144,56

19.179,08

94.481,23

Προβλέψεις

30

616.417,22

605.660,36

684.132,33

Επιχορηγήσεις
31
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους µετά τηνέξοδο

70.498,59

-

2.414,61

469.370,06
7.788.071,63

508.018,20
-

απότηνυπηρεσία

32

7.794.466,11

7.362.133,35

6.850.320,00

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

33

187.277,87

164.457,30

1.652.391,34

-

-

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

22

10.863,13

3.441,06

16.406,52

-

-

8.691.667,48

8.154.871,15

9.300.146,03

8.257.441,69

7.352.785,82

7.860.804,02

632.268,07
2.414,61
6.843.403,26
7.478.085,94

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

33

87.135.061,20

86.564.437,70

107.633.852,37

84.339.728,97

66.498.297,75

66.463.818,82

∆άνεια

29

112.445.598,66

110.725.899,32

117.520.672,33

108.400.000,00

108.400.600,00

113.900.600,00

30

2.574.621,42

Τρέχωνφόρος εισοδήµατος
Προβλέψεις

-

2.653.714,27

416.872,61
2.719.435,76

2.027.515,55

2.143.285,63

929.304,61
1.773.274,79

202.155.281,28

199.944.051,29

228.290.833,07

194.767.244,52

177.042.183,38

183.066.998,22

Σύνολουποχρεώσεων

210.846.948,76

208.098.922,44

237.590.979,10

203.024.686,21

184.902.987,40

190.545.084,16

ΣΥΝΟΛΟΙ∆ΙΩΝΚΕΦΑΛΑΙΩΝΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

384.090.626,52

395.390.720,86

464.089.266,57

376.563.712,16

377.358.408,15

424.690.539,42

* Αναπροσαρµοσµένα ποσά µετά την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 "Παροχές σε Εργαζοµένους”
(Σηµείωση 40).
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 έως 68 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
Σελίδα 13 από 68

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2013
(Ποσά σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων

* Αναπροσαρµοσµένα ποσά µετά την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 "Παροχές σε Εργαζοµένους”
(Σηµείωση 40).
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 έως 68 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση ταµειακών ροών

Κέρδη από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων περιλαµβάνουν:

Αναπόσβεστη αξία
Κέρδη / (Ζηµίες) από πωλήσεις ενσώµατων παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων παγίων

31 ∆εκεµβρίου

31 ∆εκεµβρίου

31 ∆εκεµβρίου

31 ∆εκεµβρίου

2013

2012

2013

2012

89.693,22

405.463,96

59.023,22

87.878,00

3.318,40

21.986,77

(11.904,25)

(18.090,45)

93.011,62

427.450,73

47.118,97

69.787,55

* Αναπροσαρµοσµένα ποσά µετά την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19 "Παροχές σε Εργαζοµένους”
(Σηµείωση 40).
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 16 έως 68 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων.
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Σηµειώσεις επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για την διαχειριστική
χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2013.
1.

Εταιρικές πληροφορίες

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ (εφεξής «Εταιρεία ή Intracom Telecom»)
ιδρύθηκε στην Ελλάδα µε την επωνυµία Ήλιδα Ελλάς Α.Ε. και είχε αρχικά ως αντικείµενο το εµπόριο
γεωργικών προϊόντων και υλικών συσκευασίας. Η Εταιρεία εξαγοράστηκε πλήρως την 3η Νοεµβρίου
2005 από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ («Intracom Holdings»). Η εξαγορά
πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του εταιρικού µετασχηµατισµού της Intracom Holdings σύµφωνα µε τον
οποίο εισφέρθηκε την 30η Σεπτεµβρίου 2005 στην Εταιρεία ο κλάδος Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων.
Η ηµεροµηνία Ισολογισµού Μετασχηµατισµού για τον εισφερθέντα κλάδο ήταν η 30η Σεπτεµβρίου 2005
και η σχετική απόφαση έγκρισης των αρµοδίων αρχών δόθηκε στις 29 ∆εκεµβρίου 2005. Ως κρίσιµη
ηµεροµηνία της απόσχισης µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφορά (∆ΠΧΑ) κρίθηκε η
ηµεροµηνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού δεδοµένου ότι ο κλάδος ήταν κάτω από τον έλεγχο της
Intracom Holdings κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2005. Με βάση το νόµο 2166/1993 µε τον οποίο
πραγµατοποιήθηκε η απόσχιση του κλάδου, όλες οι συναλλαγές που διενεργήθηκαν από την ηµεροµηνία
του ισολογισµού µετασχηµατισµού και εφεξής έγιναν για λογαριασµό του νέου κλάδου και συνεπώς της
Εταιρείας Intracom Telecom. Η συναλλαγή αυτή λογιστικοποιήθηκε ως συναλλαγή µεταξύ εταιρειών υπό
κοινό έλεγχο, όπως αναφέρεται στη σχετική λογιστική αρχή (σηµ. 4).
Στις 30 Ιουνίου 2006, το 51% των µετοχών µεταβιβάσθηκε από την Intracom Holdings στη Concern
Sitronics Joint Stock Company, εταιρεία εισηγµένη στο χρηµατιστήριο του Λονδίνου, η οποία και ελέγχει
πλέον την Εταιρεία. Η Concern Sitronics Joint Stock Company είναι θυγατρική της «J.S.F.C. Sistema».
Στις 20 Απριλίου 2012 ολοκληρώθηκε η µεταβίβαση ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) από την JSC Sitronics
προς την Rydra Trading Company. Μετά από την µεταβίβαση αυτή το ποσοστό συµµετοχής της JSC
Sitronics στον Όµιλο Intracom Telecom µειώνεται από πενήντα ένα τοις εκατό (51%) σε σαράντα οκτώ
τοις εκατό (48%).
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στο σχεδιασµό, ανάπτυξη, παραγωγή, πιστοποίηση, εγκατάσταση
και υποστήριξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ηλεκτρονικών συστηµάτων για τις τηλεπικοινωνίες
και την πληροφορική.
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Βουλγαρία, Ρουµανία, Αλβανία,
Σκόπια, Σερβία, Ρωσία, Αρµενία, Κύπρο, Μέση Ανατολή, Σαουδική Αραβία καθώς και σε άλλες χώρες
του εξωτερικού.
Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νοµό Αττικής, στο ∆ήµο Παιανίας, στο 19,7 χλµ Λεωφόρου
Μαρκοπούλου Παιανίας.
Οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Intracom Telecom έχουν εγκριθεί προς
δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 30η Μαΐου 2014 και τελούν υπό την έγκριση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
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2.

Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων

Οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους, εκτός από τα διαθέσιµα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, και τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, τα οποία
επιµετρώνται στην εύλογη αξία.
Η ετοιµασία των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί
τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη
διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων
που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη
γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών
καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό
αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές
και εµπεριέχουν µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι σηµαντικές
για τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση 5.
Οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά.

Ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση συµµόρφωσης
Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της Intracom
Telecom, καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της
(«ο Όµιλος») για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2013, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση ενοποίησης
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της Intracom
Telecom και των θυγατρικών της µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους.
Οι θυγατρικές, οι οποίες είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο Όµιλος κατέχει περισσότερο από 50% του
µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου ή έχει έλεγχο στις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές τους
πολιτικές, ενοποιούνται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων
ψήφου τα οποία µπορούν να ασκηθούν κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων,
λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική έχει το δικαίωµα άσκησης ελέγχου επί
των θυγατρικών.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία που ο Όµιλος αποκτά έλεγχο
και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος παύει να υφίσταται.
Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών καταρτίζονται στην ίδια ηµεροµηνία αναφοράς µε τη
µητρική Εταιρεία χρησιµοποιώντας οµοιόµορφες λογιστικές πολιτικές.
Ενδοεταιρικά υπόλοιπα και ενδοεταιρικές συναλλαγές, (συµπεριλαµβάνουσες έσοδα, δαπάνες και
µερίσµατα), απαλείφονται πλήρως κατά την ενοποίηση. Κέρδη και ζηµίες από ενδοεταιρικές
συναλλαγές, που αναγνωρίζονται σε περιουσιακά στοιχεία, απαλείφονται πλήρως, εκτός εάν η
συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου.
Οι Μη Ελέγχουσες Συµµετοχές αντιπροσωπεύουν την αναλογία στα κέρδη ή τις ζηµίες και στην καθαρή
θέση η οποία δεν αποδίδεται στον Όµιλο. Παρουσιάζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής
θέσης στα ίδια κεφάλαια, ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια των µετόχων της µητρικής Εταιρείας. Οι Μη
Ελέγχουσες Συµµετοχές στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος του Οµίλου, επίσης παρουσιάζονται
ξεχωριστά. Σε περίπτωση εξαγοράς ποσοστού από κατόχους Μη Ελεγχουσών Συµµετοχών, τότε η
διαφορά µεταξύ του τιµήµατος και της λογιστικής αξίας του ποσοστού των καθαρών περιουσιακών
στοιχείων που αποκτήθηκαν καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια.
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Οι ζηµίες θυγατρικών αποδίδονται στη µη ελέγχουσα συµµετοχή ακόµη κι αν αυτό δηµιουργεί αρνητικό
υπόλοιπο. Μία µεταβολή σε ποσοστό συµµετοχής σε θυγατρική, χωρίς απώλεια ελέγχου, αποτελεί
συναλλαγή µεταξύ των µετόχων. Σε περίπτωση που ο Όµιλος χάσει τον έλεγχο µιας θυγατρικής τότε:
Αποαναγνωρίζονται:
• Τα περιουσιακά στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένης και της υπεραξίας) και οι υποχρεώσεις της
θυγατρικής
• Τη λογιστική αξία της µη ελέγχουσας συµµετοχής
• Τις σωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές, που έχουν καταχωρηθεί στην Καθαρή Θέση
Αναγνωρίζονται:
• H εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε
• H εύλογη αξία της εναποµένουσας συµµετοχής
• Οποιοδήποτε πλεόνασµα ή έλλειµµα στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως
Το µερίδιο της µητρικής στα στοιχεία που προηγουµένως είχαν αναγνωριστεί στην κατάσταση λοιπών
συνολικών εσόδων, στην κατάσταση Λογαριασµό Αποτελεσµάτων ή Αποτελέσµατα εις νέο, όπου αυτό
κρίνεται απαραίτητο.
3.

Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεων. Νέα πρότυπα, διερµηνείες και
τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων

Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεων.
Οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο και την Εταιρεία είναι οµοιόµορφες µε
αυτές που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη λογιστική χρήση.
Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες
κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 και η εφαρµογή τους δεν είχε σηµαντική επίδραση στην οικονοµική θέση ή
απόδοση του Οµίλου ή της Εταιρείας:


∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των στοιχείων του
Λοιπού Συνολικού Εισοδήµατος



∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (αναθεώρηση)



∆ΠΧΑ
7
Χρηµατοοικονοµικά
µέσα:
Γνωστοποιήσεις
(τροποποίηση)
–
Συµψηφισµός
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων



∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας



∆ιερµηνεία 20 ∆απάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου



Κύκλος ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2009 -2011

∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των στοιχείων του
Λοιπού Συνολικού Εισοδήµατος
Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την οµαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά Συνολικά
Εισοδήµατα. Τα στοιχεία που µπορούν να αναταξινοµηθούν (ή να "ανακυκλωθούν¨) στα Αποτελέσµατα
Χρήσης σε κάποια χρονική στιγµή στο µέλλον (για παράδειγµα, καθαρό κέρδος από αντιστάθµιση
καθαρής επένδυσης, συναλλαγµατικές διαφορές από τη µετατροπή αλλοδαπών δραστηριοτήτων,
καθαρή µεταβολή αντισταθµίσεων ταµειακών ροών και καθαρή ζηµία/κέρδος χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση) θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα
οποία δεν θα αναταξινοµηθούν ποτέ (για παράδειγµα, αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές σε προγράµµατα
καθορισµένων παροχών και αναπροσαρµογή οικοπέδων και κτηρίων). Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο
την παρουσίαση και δεν έχει καµία επίδραση στην οικονοµική θέση ή στη δραστηριότητα του Οµίλου και
της Εταιρείας.
∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (αναθεώρηση)
Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 19 εισάγει µια σειρά από τροποποιήσεις της λογιστικής των προγραµµάτων
καθορισµένων παροχών, συµπεριλαµβανοµένων των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών τα οποία
αναγνωρίζονται πλέον στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα και εξαιρούνται µόνιµα από τα Αποτελέσµατα
Χρήσης. Επίσης, οι αναµενόµενες αποδόσεις των προγραµµάτων περιουσιακών στοιχείων δεν
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αναγνωρίζονται πλέον στα Αποτελέσµατα Χρήσης, ενώ υπάρχει απαίτηση αναγνώρισης του τόκου επί
της καθαρής υποχρέωσης (ή περιουσιακού στοιχείου) καθορισµένης παροχής στα Αποτελέσµατα Χρήσης,
ο οποίος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για την
επιµέτρηση της υποχρέωσης καθορισµένης παροχής. Τα µη κατοχυρωµένα κόστη προϋπηρεσίας
αναγνωρίζονται πλέον στα Αποτελέσµατα Χρήσης στη νωρίτερη ηµεροµηνία µεταξύ της ηµεροµηνίας
πραγµατοποίησης της τροποποίησης και της ηµεροµηνίας αναγνώρισης του κόστους της σχετικής
αναδιάρθρωσης ή τερµατισµού. Άλλες τροποποιήσεις περιλαµβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως
ποσοτικές γνωστοποιήσεις ευαισθησίας. Για τον Όµιλο και την Εταιρεία η επίδραση αυτής της
τροποποίησης παρουσιάζεται αναλυτικά στη σηµείωση 40.
∆ΠΧΑ
7
Χρηµατοοικονοµικά
µέσα:
Γνωστοποιήσεις
(τροποποίηση)
–
Συµψηφισµός
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων
Οι τροποποιήσεις αυτές απαιτούν από µια εταιρεία να γνωστοποιήσει πληροφορίες για τα δικαιώµατα
συµψηφισµού και σχετικούς διακανονισµούς (πχ. διακανονισµούς εξασφαλίσεων). Οι γνωστοποιήσεις
αυτές παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιµη για την αξιολόγηση της επίδρασης
των διακανονισµών συµψηφισµού στην κατάσταση οικονοµικής θέσης µιας εταιρείας. Οι νέες
γνωστοποιήσεις απαιτούνται για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που έχουν αναγνωριστεί και έχουν
υποστεί συµψηφισµό σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση. Οι γνωστοποιήσεις
εφαρµόζονται επίσης σε χρηµατοοικονοµικά µέσα που υπόκεινται σε εκτελεστέους «κύριους
διακανονισµούς συµψηφισµού» (master netting arrangement) ή παρόµοιους διακανονισµούς,
ανεξάρτητα από το εάν έχουν συµψηφιστεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 32. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει καµία
επίδραση στην οικονοµική θέση ή στη δραστηριότητα του Οµίλου και της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας
Το ∆ΠΧΑ 13 εγκαθιστά ένα ενιαίο σύνολο πηγών καθοδήγησης των ∆ΠΧΑ για όλες τις επιµετρήσεις
εύλογης αξίας. Το ∆ΠΧΑ 13 δεν αλλάζει τις απαιτήσεις αναφορικά µε το πότε η εταιρεία απαιτείται να
χρησιµοποιήσει την εύλογη αξία αλλά παρέχει καθοδήγηση στο τρόπο επιµέτρησης της εύλογης αξίας
στα ∆ΠΧΑ όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται. Η εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 13 δεν επηρέασε
σηµαντικά τις επιµετρήσεις εύλογης αξίας που πραγµατοποιούνταν από τον Όµιλο και την Εταιρεία. Το
∆ΠΧΑ 13 απαιτεί επίσης συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις εύλογης αξίας, µερικές από τις οποίες
αντικαθιστούν τις υφιστάµενες απαιτήσεις γνωστοποίησης άλλων προτύπων, συµπεριλαµβάνοντας το
∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο αυτό δεν έχει καµία επίδραση στην
οικονοµική θέση ή στη δραστηριότητα του Οµίλου και της Εταιρείας.
∆ιερµηνεία 20 ∆απάνες αποκάλυψης κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου
Η διερµηνεία αυτή εφαρµόζεται για τις δαπάνες αποκάλυψης που πραγµατοποιούνται κατά την
διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας στη διάρκεια της παραγωγικής φάσης του ορυχείου ('δαπάνες
αποκάλυψης κατά την παραγωγή'). Η διερµηνεία αναφέρεται στη λογιστική απεικόνιση της ωφέλειας
από τη δραστηριότητα αποκάλυψης. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει καµία επίδραση στην οικονοµική θέση ή
στη δραστηριότητα του Οµίλου και της Εταιρείας.
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε ένα κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2009 -2011, το οποίο περιέχει
τροποποιήσεις των προτύπων και των σχετικών βάσεων συµπεράσµατος. Το πρόγραµµα των ετήσιων
αναβαθµίσεων παρέχει ένα µηχανισµό εφαρµογής απαραίτητων αλλά όχι επειγουσών τροποποιήσεων
των ∆ΠΧΑ. Οι αναβαθµίσεις αυτές δεν έχουν καµία επίδραση στην οικονοµική θέση ή στη δραστηριότητα
του Οµίλου και της Εταιρείας.


∆ΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει τη διαφορά
µεταξύ εθελοντικών πρόσθετων συγκριτικών πληροφοριών και των συγκριτικών πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ ελάχιστο. Γενικά, η απαιτούµενη συγκριτική περίοδος που απαιτείται κατ’
ελάχιστο είναι η προηγούµενη περίοδος.



∆ΛΠ 16 Ενσώµατα πάγια: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι τα βασικά ανταλλακτικά και ο
εξοπλισµός συντήρησης που πληροί τον ορισµό των ενσώµατων παγίων και εξοπλισµού δεν είναι
απόθεµα.



∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι οι φόροι
εισοδήµατος που προκύπτουν από διανοµές κατόχων συµµετοχικών τίτλων λογίζονται σύµφωνα µε
το ∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος.



∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά: Η αναβάθµιση αυτή συµµορφώνει τις απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων για τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ανά τοµέα πληροφόρησης µε τις συνολικές
υποχρεώσεις ανά τοµέα πληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Η διευκρίνηση
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αυτή εξασφαλίζει επίσης τη συµµόρφωση των γνωστοποιήσεων στις ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις µε τις ετήσιες.
Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων.
Τα παρακάτω νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις / αναθεωρήσεις στα Πρότυπα ή ∆ιερµηνείες έχουν εκδοθεί
αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην λογιστική περίοδο που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εκτίµηση της
∆ιοίκησης του Οµίλου και της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων
προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω:

•

∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)
Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 11 Από κοινού συµφωνίες και ∆ΠΧΑ 12
Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις, το ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις µετονοµάστηκε σε ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες και
περιγράφει την εφαρµογή της µεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες πέραν των
επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης
της επίδρασης αυτής της αναθεώρησης στις οικονοµικές τους καταστάσεις.

•

∆ΛΠ
32
Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα:
Παρουσίαση
(τροποποίηση)
–
Συµψηφισµός
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν την έννοια “υφίσταται στο παρόν νοµικά
επιβαλλόµενο δικαίωµα για συµψηφισµό”. Οι τροποποιήσεις επίσης διευκρινίζουν την εφαρµογή
των κριτηρίων συµψηφισµού του ∆ΛΠ 32 στα συστήµατα διακανονισµού (όπως σε κεντρικά
συστήµατα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρµόζουν µηχανισµούς µεικτούς διακανονισµού οι
οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρονα. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της
επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές τους καταστάσεις.

•

∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Ταξινόµηση και Επιµέτρηση και µεταγενέστερες
τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7: Υποχρεωτική ηµεροµηνία έναρξης ισχύος και
Γνωστοποιήσεις µετάβασης, Λογιστική Αντιστάθµισης και τροποποιήσεις των ∆ΠΧΑ 9, ∆ΠΧA 7
και ∆ΛΠ 39
Όπως έχει εκδοθεί το ∆ΠΧΑ 9 αντικατοπτρίζει την πρώτη φάση της εργασίας του Σ∆ΛΠ για την
αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και εφαρµόζεται κατά την ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων όπως
ορίζονται από το ∆ΛΠ 39. Η υιοθέτηση της πρώτης φάσης του ∆ΠΧΑ 9 θα έχει επίπτωση στην
ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αλλά δεν θα έχει
επίπτωση στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Στις επόµενες
φάσεις, το Σ∆ΛΠ θα ασχοληθεί µε τη λογιστική αντιστάθµισης και την αποµείωση των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Το µεταγενέστερο πακέτο τροποποιήσεων που
εκδόθηκε το Νοέµβριο 2013 εισάγει επιπλέον λογιστικές απαιτήσεις για χρηµατοοικονοµικά µέσα. Οι
τροποποιήσεις αυτές α) θέτουν σε ισχύ µια ουσιαστική αναθεώρηση της λογιστικής αντιστάθµισης
που θα επιτρέψει στις εταιρείες να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις δραστηριότητες διαχείρισης του
κινδύνου τους στις οικονοµικές καταστάσεις, β) επιτρέπουν τις αλλαγές για την αντιµετώπιση της
θέµατος γνωστού ως «ίδιος πιστωτικός κίνδυνος», που είχε ήδη συµπεριληφθεί στο ∆ΠΧΑ 9
Χρηµατοοικονοµικά µέσα ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί από µόνο του, χωρίς να χρειάζεται να
αλλάξει οποιοσδήποτε άλλος λογιστικός χειρισµός των χρηµατοοικονοµικών µέσων και γ)
αποµακρύνουν την 1 Ιανουαρίου 2015 ως ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 ώστε
να παρέχεται επαρκής χρόνος για τη µετάβαση στις νέες απαιτήσεις κατά την προετοιµασία των
οικονοµικών καταστάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο και την
τροποποίηση αυτή. Ο Όµιλος/Εταιρεία θα ποσοτικοποιήσει την επίπτωση σε συνδυασµό µε τις άλλες
φάσεις, όταν θα εκδοθεί το τελικό πρότυπο το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις φάσεις.

•

∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το µέρος του ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ατοµικές
Οικονοµικές Καταστάσεις που σχετίζεται µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης,
αναφέρεται σε θέµατα που αναπτύσσονται στη ∆ιερµηνεία 12 Ενοποίηση – Οικονοµικές Οντότητες
Ειδικού Σκοπού. Το ∆ΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο µοντέλο ελέγχου που έχει εφαρµογή σε όλες τις
εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές που
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εισάγονται από το ∆ΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σηµαντική κρίση προκειµένου να
καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη
µητρική, συγκρινόµενες µε τις απαιτήσεις που βρίσκονταν στο ∆ΛΠ 27. Ο Όµιλος και η Εταιρεία
βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές τους
καταστάσεις.

•

∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες και τη ∆ιερµηνεία
13 Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες – Μη χρηµατικές συνεισφορές από
κοινοπρακτούντες. Το ∆ΠΧΑ 11 καταργεί την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από κοινού
ελεγχόµενων εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες οι οποίες πληρούν τον
ορισµό της κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο καθαρής θέσης. Ο
Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις
οικονοµικές τους καταστάσεις.

•

∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Το ∆ΠΧΑ 12 περιλαµβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουµένως
εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 27 και σχετίζονταν µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς
επίσης και όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 31 και στο ∆ΛΠ 28.
Οι γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται µε τη συµµετοχή µιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, σε
από κοινού συµφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και δοµηµένες εταιρείες. Απαιτούνται επίσης µια
σειρά από νέες γνωστοποιήσεις. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της
επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές τους καταστάσεις.

•

Οδηγία µετάβασης (Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12)
Η οδηγία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2014. Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, του
∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες και του ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες
επιχειρήσεις. Οι τροποποιήσεις αλλάζουν την οδηγία µετάβασης έτσι ώστε να παρέχουν µεγαλύτερη
ελάφρυνση από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή. Η ηµεροµηνία της «πρώτης εφαρµογής» του
∆ΠΧΑ 10 ορίζεται ως «η έναρξη της ετήσιας περιόδου στην οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 10 για
πρώτη φορά». Η εκτίµηση για την ύπαρξη ελέγχου πραγµατοποιείται κατά την «ηµεροµηνία της
πρώτης εφαρµογής» αντί της έναρξης της συγκριτικής περιόδου. Εφόσον η εκτίµηση ελέγχου είναι
διαφορετική µεταξύ ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 27/∆ιερµηνία 12, πρέπει να καθοριστούν οι αναδροµικές
προσαρµογές. Ωστόσο, εάν η εκτίµηση ελέγχου είναι όµοια, δεν απαιτείται αναδροµική εφαρµογή.
Εάν παρουσιάζονται περισσότερες από µία συγκριτικές περίοδοι, παρέχεται πρόσθετη ελάφρυνση
που απαιτεί την επαναδιατύπωση µόνο µιας περιόδου. Για τους ίδιους λόγους το Σ∆ΛΠ τροποποίησε
το ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες και το ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες
επιχειρήσεις για να παρέχει ελάφρυνση κατά τη µετάβαση. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκεται στη
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές τους καταστάσεις.

•

Επενδυτικές επιχειρήσεις (Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27)
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε µια συγκεκριµένη κατηγορία επιχειρήσεων που
χαρακτηρίζονται ως επενδυτικές επιχειρήσεις. Το Σ∆ΛΠ χρησιµοποιεί τον όρο «επενδυτική
επιχείρηση» αναφερόµενο σε επιχειρήσεις µε αποκλειστικό επιχειρηµατικό σκοπό την επένδυση
κεφαλαίων προκειµένου για απόδοση από κεφαλαιακή ανατίµηση, εισόδηµα από επενδύσεις ή και
τα δύο. Η επενδυτική επιχείρηση πρέπει επίσης να αποτιµά την απόδοση των επενδύσεων στη βάση
της εύλογης αξίας. Οι επιχειρήσεις αυτές θα µπορούσαν να συµπεριλάβουν οργανισµούς ιδιωτικών
επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισµούς επιχειρηµατικών κεφαλαίων, συνταξιοδοτικών ταµείων,
κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων και λοιπών επενδυτικών κεφαλαίων. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 10
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι επιχειρήσεις που ετοιµάζουν οικονοµικές καταστάσεις
είναι υποχρεωµένες να ενοποιούν τις συµµετοχές σε άλλες επιχειρήσεις στις οποίες ασκούν έλεγχο
(δηλ. όλες τις θυγατρικές). Η τροποποίηση για τις επενδυτικές επιχειρήσεις παρέχει εξαίρεση στις
απαιτήσεις ενοποίησης του ∆ΠΧΑ 10 και απαιτεί από τις επενδυτικές επιχειρήσεις να επιµετρούν τις
θυγατρικές αυτές σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων χρήσης αντί να τις ενοποιούν. Επίσης,
η τροποποίηση παραθέτει απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις επενδυτικές επιχειρήσεις. Η
τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.
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•

∆ΠΧΑ 14 Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων Τιµών
Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2016. Το Σ∆ΛΠ έχει προγραµµατίσει να εξετάσει τα ευρύτερα ζητήµατα τιµολογιακής
ρύθµισης και σχεδιάζει να δηµοσιεύσει έγγραφο συζήτησης για το θέµα αυτό εντός του 2014. Εν
αναµονή των αποτελεσµάτων του συνολικού έργου για δραστηριότητες µε ρυθµιζόµενες τιµές, το
Σ∆ΛΠ αποφάσισε να αναπτύξει το ∆ΠΧΑ 14 ως προσωρινό µέτρο. Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε εκείνους
που εφαρµόζουν πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν τα ποσά που αφορούν σε
τιµολογιακές ρυθµίσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προηγούµενου πλαισίου λογιστικών αρχών
όταν υιοθετήσουν τα ∆ΠΧΑ. Ωστόσο, για να ενισχυθεί η συγκρισιµότητα µε τις οντότητες που
εφαρµόζουν ήδη τα ∆ΠΧΑ και δεν αναγνωρίζουν τέτοια ποσά, το πρότυπο απαιτεί όπως η επίδραση
της τιµολογιακής ρύθµισης παρουσιάζεται χωριστά από άλλα στοιχεία. Μια οικονοµική οντότητα
που παρουσιάζει ήδη ∆ΠΧΑ οικονοµικές καταστάσεις δεν δύναται να εφαρµόσει το πρότυπο αυτό. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Το πρότυπο αυτό δεν έχει
εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.

•

∆ΛΠ 36 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (Τροποποίηση) – Γνωστοποιήσεις
ανακτήσιµου ποσού µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση αυτή αποµακρύνει τις ακούσιες επιπτώσεις του ∆ΠΧΑ 13 στις
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΛΠ 36. Επιπρόσθετα, η τροποποίηση απαιτεί
γνωστοποίηση του ανακτήσιµου ποσού των περιουσιακών στοιχείων ή των Μ∆ΤΡ για τα οποία έχει
αναγνωριστεί αποµείωση ή αναστραφεί αποµείωση κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ο Όµιλος και η
Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις
οικονοµικές τους καταστάσεις.

•

∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα (Τροποποίηση): Αναγνώριση και Επιµέτρηση - Ανανέωση των
Παραγώγων και η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθµισης
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2014. Σύµφωνα µε την τροποποίηση αυτή δεν απαιτείται διακοπή της λογιστικής
αντιστάθµισης εάν ένα παράγωγο αντιστάθµισης ανανεωθεί, εφόσον πληρούνται ορισµένα
κριτήρια. Το Σ∆ΛΠ προέβη σε περιορισµένης έκτασης τροποποίηση του ∆ΛΠ 39, ώστε να επιτραπεί η
συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης σε ορισµένες περιπτώσεις στις οποίες αλλάζει ο
αντισυµβαλλόµενος ενός αντισταθµιστικού µέσου, προκειµένου για την εκκαθάριση του µέσου
αυτού. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της
τροποποίησης στις οικονοµικές τους καταστάσεις.

•

∆ΛΠ 19 Προγράµµατα καθορισµένων παροχών (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζοµένων
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιουλίου 2014. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους σε
προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του
λογιστικού χειρισµού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας των
εργαζοµένων, για παράδειγµα, για τις εισφορές των εργαζοµένων που υπολογίζονται σύµφωνα µε
ένα σταθερό ποσοστό του µισθού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση
αυτή. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της
τροποποίησης στις οικονοµικές τους καταστάσεις.

•

∆ιερµηνεία 21: Εισφορές
Η διερµηνεία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή διερµηνειών κλήθηκε να εξετάσει πώς µία οικονοµική οντότητα θα
πρέπει να λογιστικοποιεί στις οικονοµικές της καταστάσεις τις υποχρεώσεις για πληρωµή εισφορών
που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις, εκτός από φόρους εισοδήµατος. Η διερµηνεία αυτή είναι µία
διερµηνεία του ∆ΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά
Στοιχεία. Το ∆ΛΠ 37 καθορίζει τα κριτήρια για την αναγνώριση µίας υποχρέωσης, ένα εκ των
οποίων είναι η απαίτηση να υπάρχει παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσµα ενός παρελθόντος
γεγονότος (γνωστό και ως δεσµευτικό γεγονός). Η διερµηνεία διευκρινίζει ότι το δεσµευτικό
γεγονός που δηµιουργεί την υποχρέωση καταβολής εισφοράς είναι η δραστηριότητα που
περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωµή της εισφοράς. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την οδηγία αυτή. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκεται στη
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της διερµηνείας στις οικονοµικές τους καταστάσεις.
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•

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2010 -2012, το οποίο είναι µια
συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη
υιοθετήσει αυτές τις αναβαθµίσεις. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της
επίδρασης αυτών των αναβαθµίσεων στις οικονοµικές τους καταστάσεις.
 ∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών: Η αναβάθµιση αυτή τροποποιεί
τους ορισµούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες αγοράς» και προσθέτει τους ορισµούς
«όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που προηγουµένως ήταν µέρος του ορισµού της
«προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).
 ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο
αντάλλαγµα σε µία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην καθαρή θέση,
µεταγενέστερα επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων ανεξάρτητα από το εάν
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα.
 ∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τοµείς: Η αναβάθµιση αυτή απαιτεί από µια οικονοµική οντότητα να
γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά µε την εφαρµογή των κριτηρίων συνάθροισης στους
λειτουργικούς τοµείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα πρέπει να παρέχει συµφωνίες µεταξύ του
συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τοµέων και των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας
µόνο εάν πραγµατοποιείται τακτική αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του τοµέα.
 ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθµιση στην βάση συµπεράσµατος του ∆ΠΧΑ 13
διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΛΠ 39 δεν αποµάκρυνε
την δυνατότητα επιµέτρησης των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τα οποία
δεν υπάρχει δηλωµένο επιτόκιο, στην τιµολογιακή τους αξία χωρίς προεξόφληση, εφόσον η
επίπτωση της µη προεξόφλησης είναι ασήµαντη.
 ∆ΛΠ 16 Ενσώµατα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο ενσώµατων παγίων
αναπροσαρµόζεται, η µικτή λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την
αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας.
 ∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρεία που
παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα οικονοµική οντότητα ή στη
µητρική εταιρεία της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, αποτελεί συνδεδεµένο µέρος της
αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας.
 ∆ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο περιουσιακό
στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η µικτή λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να
συνάδει µε την αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας.

•

Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2011 -2013, το οποίο είναι µια
συλλογή των τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη
υιοθετήσει αυτές τις αναβαθµίσεις. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της
επίδρασης αυτών των αναβαθµίσεων στις οικονοµικές τους καταστάσεις.
 ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το
πεδίο εφαρµογής του τη λογιστική αντιµετώπιση για το σχηµατισµό µιας από κοινού συµφωνίας
στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συµφωνίας.
 ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο εφαρµογής
της εξαίρεσης χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 περιλαµβάνει όλες
τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΛΠ 39
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση ή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα,
ανεξάρτητα από το εάν πληρούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:
Παρουσίαση.
 ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι ο προσδιορισµός του εάν µια
συγκεκριµένη συναλλαγή πληροί τον ορισµό τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται
στο ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, όσο και του επενδυτικού ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται
στο ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί τη χωριστή εφαρµογή και των δύο προτύπων
ανεξάρτητα του ενός από το άλλο.
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4.

Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών

Εισφορά κλάδου
Τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν λόγω εισφοράς κλάδου από την Intracom
Holdings, καταχωρήθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στη λογιστική αξία των στοιχείων
αυτών κατά την ηµεροµηνία εισφοράς. Η Εταιρεία δεν εφάρµοσε τη µέθοδο της εξαγοράς, που ορίζει το
∆ΠΧΑ 3, επειδή σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του προτύπου, οι συναλλαγές που αφορούν εταιρείες
που τελούν υπό κοινό έλεγχο δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3. Η διαφορά µεταξύ της
λογιστικής αξίας των στοιχείων που αποκτήθηκαν και της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας (σε ονοµαστική αξία) σε αντάλλαγµα µε την εισφορά του κλάδου, αναγνωρίστηκε κατευθείαν
στην καθαρή θέση της Εταιρείας. Τα αποθεµατικά του εισφερθέντος κλάδου την ηµεροµηνία
µετασχηµατισµού µεταφέρθηκαν στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.
Συνενώσεις επιχειρήσεων
Κάθε συνένωση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται µε την εφαρµογή της µεθόδου απόκτησης. Το κόστος
της απόκτησης υπολογίζεται ως το σύνολο του ανταλλάγµατος που µεταβιβάστηκε υπολογιζόµενο στην
εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης και του ποσού των τυχόν Μη Ελέγχουσων Συµµετοχών
στον αποκτώµενο. Για κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών υπολογίζει τις Μη Ελέγχουσες
Συµµετοχές επί του αποκτώµενου είτε στην εύλογη αξία ή στην αναλογία επί των καθαρών
αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώµενου.
Τα έξοδα που πραγµατοποιούνται κατά την απόκτηση καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικού
εισοδήµατος. Κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης, ο Όµιλος εκτιµά τα αποκτώµενα περιουσιακά
στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις προκειµένου για την κατάλληλη ταξινόµησή τους και τον
προσδιορισµό τους σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τις οικονοµικές περιστάσεις και τις σχετικές
συνθήκες κατά την ηµεροµηνία απόκτησης.
Σε περίπτωση συνένωσης επιχειρήσεων που πραγµατοποιείται σταδιακά, η εύλογη αξία των
συµµετοχικών δικαιωµάτων που κατείχε ο αποκτών προηγουµένως στον αποκτώµενο επιµετράται εκ
νέου κατά την ηµεροµηνία απόκτησης µε τη διαφορά να µεταφέρεται στα αποτελέσµατα.
Τυχόν ενδεχόµενο αντάλλαγµα που µεταβιβάζεται από τον αποκτώντα θα αναγνωρίζεται στην εύλογη
αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Οποιεσδήποτε µεταγενέστερες µεταβολές στην εύλογη αξία του
ενδεχόµενου ανταλλάγµατος, που τεκµαίρεται ότι αποτελούν στοιχείο του ενεργητικού ή παθητικού, θα
αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 είτε στα αποτελέσµατα χρήσης είτε ως µεταβολή στα λοιπά
συνολικά εισοδήµατα. Εάν το ενδεχόµενο αντάλλαγµα κατατάσσεται ως στοιχείο της καθαρής θέσης, δεν
θα επιµετράται έως την τελική τακτοποίησή του µέσω της καθαρής θέσης.
Η υπεραξία αρχικά αποτιµάται στο κόστος και προκύπτει ως η διαφορά µεταξύ του αθροίσµατος του
τιµήµατος εξαγοράς συν των Μη Ελεγχουσών Συµµετοχών που αναγνωρίστηκαν και της εύλογης αξίας
των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν. Εάν το τίµηµα
είναι χαµηλότερο από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται, η
διαφορά αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος. Μετά την αρχική αναγνώριση, η
υπεραξία αποτιµάται στο κόστος κτήσης µείον τις τυχόν σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης της αξίας της.
Για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης, η υπεραξία η οποία έχει αναγνωριστεί σε µία συνένωση
επιχειρήσεων, κατανέµεται, από την ηµεροµηνία απόκτησης, στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών
του Οµίλου, οι οποίες αναµένεται να επωφεληθούν από τη συνένωση, ανεξαρτήτως εάν τα λοιπά
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας έχουν κατανεµηθεί στις συγκεκριµένες
µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών.
Όπου η υπεραξία αποτελεί µέρος µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών και τµήµα της
δραστηριότητας της µονάδας αυτής πωληθεί, η υπεραξία που αναλογεί στην δραστηριότητα που
πωλείται συµπεριλαµβάνεται στην λογιστική αξία της δραστηριότητας κατά τον υπολογισµό του κέρδους
ή της ζηµιάς από την πώληση της δραστηριότητας. Σε αυτή την περίπτωση, το µέρος της υπεραξίας που
έχει πωληθεί αποτιµάται αναλογικά µε τις σχετικές αξίες της δραστηριότητας που πωλήθηκε και του
µέρος της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών που παρέµεινε.
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο
γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου.
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Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά
αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως. Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις περιλαµβάνουν και την
υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν ζηµίες αποµείωσης).
Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συγγενών επιχειρήσεων µετά την εξαγορά
αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος, ενώ το µερίδιο των επί των εσόδων / εξόδων
που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση της συγγενούς µετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται
απευθείας στην καθαρή θέση του Οµίλου. Οι ανωτέρω σωρευµένες µεταβολές µετά την εξαγορά
επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη
από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό
συµµετοχής του Οµίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές απαλείφονται, εκτός
εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου.
Στην περίπτωση που το µερίδιο του Οµίλου επί των ζηµιών µιας συγγενούς υπερβεί την αξία της
επένδυσης στην επιχείρηση, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζηµιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωµές ή
έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της συγγενούς.
Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε
αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.
Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις
σε κόστος κτήσεως µείον αποµείωση.
Συµµετοχές σε κοινοπραξίες
Κοινοπραξία είναι ένας συµβατικός διακανονισµός, µε τον οποίο δύο ή περισσότερα µέρη αναλαµβάνουν
µια οικονοµική δραστηριότητα που υπόκειται σε από κοινού έλεγχο.
Οι επενδύσεις του Οµίλου σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται βάσει της αναλογικής ενοποίησης.
Ο Όµιλος συνενώνει το µερίδιό του από τα έσοδα, τα έξοδα, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και
τις ταµειακές ροές της κάθε µίας κοινοπραξίας µε τα αντίστοιχα του Οµίλου.
Ο Όµιλος αναγνωρίζει το µερίδιο των κερδών ή ζηµιών από πωλήσεις από τον Όµιλο προς τις
κοινοπραξίες που αναλογεί στους άλλους εταίρους της κοινοπραξίας. Ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει το
µερίδιό του επί των κερδών ή ζηµιών των κοινοπραξιών που προέκυψε από αγορές του Οµίλου από τις
κοινοπραξίες µέχρι τα στοιχεία που αγοράσθηκαν να πωληθούν σε τρίτο µέρος. Ζηµία από τέτοια
συναλλαγή αναγνωρίζεται αµέσως εάν καταδεικνύει µείωση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας
στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού ή αποµείωση. Οι λογιστικές αρχές των κοινοπραξιών έχουν
τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.
Η ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων των κοινοπραξιών συµπίπτει µε αυτή της
µητρικής Εταιρείας.
Οι συµµετοχές σε κοινοπραξίες στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στο κόστος κτήσης
µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης.

Συναλλαγµατικές µετατροπές
(α)
Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του
νοµίσµατος του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί
(«λειτουργικό νόµισµα»). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι
το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας.
(β)
Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε ισοτιµίες που ισχύουν κατά
την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες
προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη
µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες
κατά την ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης, καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικού
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εισοδήµατος. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη
αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές
της εύλογης αξίας.
(γ)
Εταιρείες του Οµίλου
Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου (καµία εκ των οποίων δεν έχει
νόµισµα υπερπληθωριστικής οικονοµίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα από το
νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου γίνεται ως εξής:
(1) Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.
(2) Τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε τις µέσες ισοτιµίες της περιόδου (εκτός εάν η µέση
ισοτιµία δεν είναι λογική προσέγγιση της συσσωρευµένης επίδρασης των ισοτιµιών που ίσχυαν
κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών, στην οποία περίπτωση τα έσοδα και έξοδα
µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ίσχυαν τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών).
(3) Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των Λοιπών
Συνολικών Εισοδηµάτων και µεταφέρονται στα Αποτελέσµατα Χρήσης µε την πώληση των
επιχειρήσεων αυτών.
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή της καθαρής επένδυσης σε
επιχείρηση εξωτερικού καθώς και του δανεισµού που έχει χαρακτηριστεί ως αντιστάθµιση της επένδυσης
αυτής, καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. Κατά την πώληση επιχείρησης εξωτερικού, οι συσσωρευµένες
συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος χρήσεως ως µέρος
του κέρδους ή ζηµίας από τη πώληση.
Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν σε χρηµατικό στοιχείο που αποτελεί µέρος της καθαρής
επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος στις
εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ή στις µεµονωµένες οικονοµικές καταστάσεις της
εκµετάλλευσης στο εξωτερικό. Στις οικονοµικές καταστάσεις που περιλαµβάνουν την εκµετάλλευση στο
εξωτερικό και την Εταιρεία (ήτοι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις όταν η εκµετάλλευση στο
εξωτερικό είναι θυγατρική εταιρεία), τέτοιες συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται αρχικά σε
ιδιαίτερο στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων και στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος κατά τη διάθεση
της καθαρής επένδυσης, όταν αναγνωρίζεται το κέρδος ή η ζηµία της διάθεσης.
Η υπεραξία και οι προσαρµογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από την εξαγορά επιχειρήσεων στο
εξωτερικό, αντιµετωπίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης εξωτερικού και
µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες της ηµεροµηνίας κατάστασης οικονοµικής θέσης.
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν
ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την
απόκτηση των στοιχείων.
Επιπλέον δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων ή καταχωρούνται ως
ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν αναµένεται να επιφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στον Όµιλο και το
κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται
στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος της χρήσεως που πραγµατοποιούνται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων
υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους ως εξής:
Κτίρια
33-34
έτη
Μηχανολογικός εξοπλισµός
10
έτη
Αυτοκίνητα
5-7
έτη
Λοιπός εξοπλισµός
5-10
έτη
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση κάθε
τέλος χρήσεως.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος της χρήσης.
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Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος της
χρήσης.
Επενδυτικά ακίνητα
Τα επενδυτικά ακίνητα που περιλαµβάνουν γη και κτίρια (γραφεία), κατέχονται από την Εταιρεία και
τον Όµιλο για µακροπρόθεσµες αποδόσεις ενοικίου και δε χρησιµοποιούνται από αυτόν. Τα επενδυτικά
ακίνητα παρουσιάζονται σε κόστος µείον σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Τα
οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των κτιρίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο στη
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, που υπολογίζεται σε 33-34 έτη.
Όταν οι λογιστικές αξίες των επενδυτικών ακινήτων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος της χρήσης.
Τα ακίνητα τα οποία µισθώνονται στις θυγατρικές επιχειρήσεις του Οµίλου κατηγοριοποιούνται σαν
επενδυτικά ακίνητα στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις και σαν ίδιο-χρησιµοποιούµενα πάγια στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Μεταφορές στα επενδυτικά ακίνητα πραγµατοποιούνται εφόσον υπάρχει µεταβολή στη χρήση του
ακινήτου, η οποία αποδεικνύεται από το τέλος της ιδιόχρησης, ή την απαρχή λειτουργικής µίσθωσης σε
εκτός Οµίλου φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
Μεταφορές από επενδυτικά ακίνητα πραγµατοποιούνται εφόσον υπάρχει µεταβολή στη χρήση του
ακινήτου η οποία αποδεικνύεται από την απαρχή ιδιόχρησης.

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
(i) Αγοραζόµενα λογισµικά
Τα αγοραζόµενα λογισµικά προγράµµατα αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες
αποσβέσεις και τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. ∆απάνες που
σχετίζονται µε τη συντήρηση λογισµικών προγραµµάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν
πραγµατοποιούνται.
(ii) Ίδιο-παραγόµενα λογισµικά
∆απάνες έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα, όταν πραγµατοποιούνται. Ίδιο-παραγόµενο λογισµικό που
προέρχεται από ανάπτυξη αναγνωρίζεται όταν και µόνον όταν, η Εταιρεία και ο Όµιλος µπορεί να
αποδείξει την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του ίδιο-παραγόµενου λογισµικού, ούτως ώστε να είναι
διαθέσιµο προς χρήση ή πώληση, την πρόθεσή του να ολοκληρώσει το ίδιο-παραγόµενο λογισµικό και
να χρησιµοποιήσει ή πωλήσει αυτό, την ικανότητα του να χρησιµοποιήσει ή να πωλήσει το ίδιοπαραγόµενο λογισµικό, πως το ίδιο-παραγόµενο λογισµικό θα δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη, τη διαθεσιµότητα των κατάλληλων τεχνικών, οικονοµικών και άλλων πόρων για να
ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρησιµοποιήσει ή πωλήσει το ίδιο-παραγόµενο λογισµικό, και την
ικανότητα του να αποτιµά αξιόπιστα τις αποδοτέες δαπάνες στο ίδιο-παραγόµενο λογισµικό, κατά τη
διάρκεια της αναπτύξεως του.
Οι δαπάνες που αναλαµβάνονται για την ανάπτυξη συγκεκριµένων λογισµικών προγραµµάτων τα οποία
κατέχονται από τον Όµιλο και την Εταιρεία αναγνωρίζονται ως µέρος των άυλων περιουσιακών
στοιχείων. Τέτοιες δαπάνες περιλαµβάνουν αµοιβές προσωπικού, άµεσα υλικά και αναλογία γενικών
εξόδων.
Τα ίδιο-παραγόµενα λογισµικά προγράµµατα αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες
αποσβέσεις και τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο καθίσταται
διαθέσιµο προς χρήση.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων
αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. Η χρησιµοποιούµενη µέθοδος απόσβεσης αντικατοπτρίζει
το ρυθµό µε τον οποίο τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη αναµένεται να εισρεύσουν στην Εταιρεία και
στον Όµιλο.
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(iii) Άδειες & σήµατα
Οι άδειες και τα σήµατα αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν
ζηµίες αποµείωσης. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης
ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι 5 χρόνια.
Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων.
(i) Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Οι λογιστικές αξίες των λοιπών στοιχείων µακροπρόθεσµου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς
αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην
είναι ανακτήσιµη.
Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η
αντίστοιχη ζηµία αποµείωσης του καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος. Η ανακτήσιµη
αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης και της αξίας
χρήσεως. Εύλογη αξία µείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός
περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη
γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του
περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών
ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού
στοιχείου και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της
εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία του
ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταµειακές ροές δύναται να
προσδιοριστούν ξεχωριστά.
Η ανακτήσιµη αξία των συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις προσδιορίζεται µε τον ίδιο
τρόπο όπως για τα µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
(ii) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Η Εταιρεία και ο Όµιλος αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος τα δεδοµένα αναφορικά µε το κατά
πόσον ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έχει
αποµειωθεί.
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης (εφόσον υφίστανται
σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο κόστος κτήσεως και περιουσιακά
στοιχεία αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος (εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις) και διαθέσιµες προς
πώληση επενδύσεις.
Η ανακτήσιµη / εισπράξιµη αξία των λοιπών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων προκειµένου
να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι αποµείωσης, προσδιορίζεται σε γενικές γραµµές βάσει της
παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών χρηµατοροών, προεξοφληµένων είτε µε το αρχικό
πραγµατικό επιτόκιο προεξόφλησης του εκάστοτε στοιχείου ή οµάδας στοιχείων, ή µε τον τρέχοντα
συντελεστή απόδοσης ενός παρόµοιου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου. Οι προκύπτουσες ζηµίες
αποµείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος χρήσεως.
Επενδύσεις και λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας και του Οµίλου ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες.
Η ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει
την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία
δηµοσίευσης.
(α)
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές
στα αποτελέσµατα
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε σκοπό την πώληση σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα (κατεχόµενα για εµπορία) ή που έχουν ταξινοµηθεί σε αυτή την κατηγορία
από τη ∆ιοίκηση κατά την αρχική τους αναγνώριση και όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α)
ο προσδιορισµός απαλείφει ή µειώνει σε σηµαντικό βαθµό µία ανακολουθία που αφορά στην επιµέτρηση
ή την αναγνώριση που σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε από την επιµέτρηση περιουσιακών
στοιχείων ή υποχρεώσεων ή από την αναγνώριση των σχετικών κερδών ή ζηµιών σε διαφορετικές
βάσεις, ή (β) γίνεται διαχείριση µιας οµάδας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων,
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χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων ή και των δύο, και η απόδοση εκτιµάται βάσει της εύλογης αξίας,
σύµφωνα µε µια τεκµηριωµένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου ή επένδυσης, ή (γ) το
χρηµατοοικονοµικό µέσο εµπεριέχει ένα ενσωµατωµένο παράγωγο, εκτός αν το ενσωµατωµένο
παράγωγο δεν τροποποιεί σηµαντικά τις ταµειακές ροές που σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούσε το
µέσο, ή είναι φανερό µε ελάχιστη ή και καθόλου ανάλυση, ότι ο διαχωρισµός του ενσωµατωµένου
παραγώγου απαγορεύεται. Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία εφόσον δεν έχουν
ορισθεί έως µέσο αντιστάθµισης για σκοπούς λογιστικής της αντιστάθµισης. Στοιχεία ενεργητικού αυτής
της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται για εµπορία ή αναµένεται να
πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.
(β)
∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες
πληρωµές, τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.
Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών
από την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού
επιτοκίου.
(γ)
Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία και ο Όµιλος έχει την πρόθεση και τη
δυνατότητα να τα κρατήσει ως τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν
κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(δ)
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε
αυτήν την κατηγορία, είτε δε µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.
Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση
να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που
είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία και ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο.
Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής, µε
εξαίρεση τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Οι
επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή
µεταβιβάζεται και η Εταιρεία και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην
εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων
µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή υποστούν αποµείωση. Κατά την πώληση ή αποµείωση, τα κέρδη ή οι
ζηµιές µεταφέρονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος. Ζηµιές αποµείωσης για µετοχές που έχουν
αναγνωρισθεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος δεν αντιστρέφονται µέσω της κατάστασης
συνολικού εισοδήµατος.
Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές
της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία
τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος της
χρήσης που προκύπτουν.
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε
χρηµατιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές αγοράς. Για τα στοιχεία τα οποία δε
διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών
αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται
και προεξόφληση ταµειακών ροών. Για τα στοιχεία τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακή
αγορά, και των οποίων η εύλογη αξία δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα επιµετρώνται στο κόστος.
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Σε κάθε ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης η Εταιρεία και ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν
αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση.
Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση,
τέτοια ένδειξη συνιστά η µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται
αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και
εύλογης αξίας, µεταφέρεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος. Οι ζηµιές αποµείωσης σε µετοχές
που καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος δεν αναστρέφονται µέσω των
αποτελεσµάτων.

Από-αναγνώριση Χρηµατοοικονοµικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων
(i) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά περίπτωση το µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού
στοιχείου ενεργητικού ή το µέρος µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού) απόαναγνωρίζονται όταν:
• Τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει.
• Η Εταιρεία και ο Όµιλος διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο
στοιχείο ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα µία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει
πλήρως χωρίς σηµαντική καθυστέρηση, υπό την µορφή µίας σύµβασης µεταβίβασης.
• Η Εταιρεία και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών πόρων από το
συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη ή (β) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη,
αλλά έχει µεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου. Όπου η Εταιρεία και ο Όµιλος έχει
µεταβιβάσει τα δικαιώµατα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού
αλλά παράλληλα δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο
του συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθµό της
συνεχιζόµενης συµµετοχής της Εταιρείας και του Οµίλου στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η
συνεχιζόµενη συµµετοχή η οποία έχει τη µορφή εγγύησης επί του µεταβιβαζόµενου στοιχείου
αποτιµάται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου ενεργητικού και του
µέγιστου ποσού που µπορεί η Εταιρεία και ο Όµιλος να κληθεί να καταβάλει. Όταν η συνεχιζόµενη
συµµετοχή είναι υπό την µορφή δικαιωµάτων αγοράς και / ή πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού
(συµπεριλαµβανοµένων και δικαιωµάτων που διακανονίζονται ταµειακά), ο βαθµός συνεχιζόµενης
εµπλοκής της Εταιρείας και του Οµίλου είναι η αξία του µεταβιβαζόµενου στοιχείου που δύναται η
Εταιρεία και ο Όµιλος να επαναγοράσει, µε εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώµατος πώλησης του
στοιχείου το οποίο αποτιµάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόµενη συµµετοχή της Εταιρείας και
του Οµίλου περιορίζεται στην χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του µεταβιβαζόµενου στοιχείου
και την τιµή άσκησης του δικαιώµατος.
(ii) Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Η Εταιρία και ο Όµιλος διαγράφει µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση (ή µέρος αυτής) όταν, και µόνον
όταν, εξοφλείται, δηλαδή, όταν η υποχρέωση που καθορίζεται στο συµβόλαιο εκπληρώνεται,
ακυρώνεται ή εκπνέει.
Μία ανταλλαγή µεταξύ υπαρκτού οφειλέτη και δανειστή χρεωστικών τίτλων µε ουσιαστικά
διαφορετικούς όρους αντιµετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής χρηµατοοικονοµικής
υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Οµοίως, ουσιώδης τροποποίηση
των όρων υφιστάµενης χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονοµική δυσχέρεια του
οφειλέτη είτε όχι) αντιµετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης
και αναγνώριση νέας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης.
Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας µίας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (ή ενός τµήµατος µίας
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης) που εξοφλείται ή µεταβιβάζεται σε ένα άλλο µέρος και της
ανταλλαγής που καταβάλλεται, συµπεριλαµβανοµένων και των µεταβιβαζόµενων εκτός µετρητών
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περιουσιακών στοιχείων και των αναληφθέντων υποχρεώσεων, αναγνωρίζεται στην κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος.
Παράγωγα και αντισταθµιστική λογιστική
Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα περιλαµβάνουν συµβάσεις ανταλλαγής νοµισµάτων και
επιτοκίων.
Αυτά καταχωρούνται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης αρχικά στην εύλογη αξία τους την ηµεροµηνία
της συναλλαγής και αποτιµώνται µεταγενέστερα στην εύλογη αξία τους. Η εύλογη αξία υπολογίζεται µε
βάση τις τρέχουσες τιµές και αναλύσεις προεξοφληµένων ταµειακών ροών.
Τα παράγωγα παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν η εύλογη αξία τους είναι θετική και ως
υποχρεώσεις όταν η εύλογη αξία τους είναι αρνητική.
Οι αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία παραγώγων που αποκτώνται για σκοπούς εµπορίας ή τα οποία
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για λογιστική αντιστάθµισης, καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικού
εισοδήµατος.
Σε περίπτωση όπου η Εταιρεία και ο Όµιλος αγοράσει χρηµατοοικονοµικά προϊόντα τα οποία
ενσωµατώνουν παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, το ενσωµατωµένο παράγωγο διαχωρίζεται από το
κύριο συµβόλαιο, καταχωρείται ως µεµονωµένο παράγωγο και απεικονίζεται στην εύλογη αξία του, υπό
την προϋπόθεση ότι τα οικονοµικά χαρακτηριστικά του δεν συνδέονται άµεσα µε τα αντίστοιχα
οικονοµικά χαρακτηριστικά του κυρίου συµβολαίου.
Για σκοπούς χρήσης αντισταθµιστικής λογιστικής, οι αντισταθµίσεις ταξινοµούνται ως εξής:
• Αντισταθµίσεις εύλογης αξίας (fair value hedges) όταν χρησιµοποιούνται έναντι µεταβολών στην
εύλογη αξία ενός αναγνωρισµένου περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ή εταιρικής δέσµευσης.
• Αντισταθµίσεις ταµειακών ροών (cash flow hedges) όταν χρησιµοποιούνται έναντι της διακύµανσης
των ταµειακών ροών σε σχέση µε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, ή σε σχέση µε
το συναλλαγµατικό κίνδυνο µίας εταιρικής δέσµευσης.
• Αντισταθµίσεις της καθαρής επένδυσης σε µία ξένη δραστηριότητα.
Όταν η Εταιρεία και ο Όµιλος χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα για την αντιστάθµιση
κινδύνων που απορρέουν από τις µεταβολές των επιτοκίων και των τιµών συναλλάγµατος, εφαρµόζει
αντισταθµιστική λογιστική εύλογης αξίας ή ταµειακών ροών για παράγωγα τα οποία πληρούν τα σχετικά
κριτήρια. Για παράγωγα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια για αντισταθµιστική λογιστική, κέρδη ή
ζηµιές που προκύπτουν από µεταβολές στην εύλογη αξία καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικού
εισοδήµατος.
Για αντισταθµίσεις εύλογης αξίας οι οποίες πληρούν τα κριτήρια για λογιστική αντιστάθµισης κινδύνων,
κέρδη ή ζηµιές από την επανεκτίµηση του παραγώγου στην εύλογη αξία καταχωρούνται στην κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα / έσοδα. Κέρδη ή ζηµιές στο αντισταθµισµένο
µέσο που οφείλονται στον αντισταθµιζόµενο κίνδυνο, αναπροσαρµόζουν τη λογιστική αξία του
αντισταθµισµένου µέσου και καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος.
Για αντισταθµίσεις ταµειακών ροών οι οποίες πληρούν τα κριτήρια για λογιστική αντιστάθµισης
κινδύνων, η αναλογία του κέρδους ή της ζηµιάς από το παράγωγο που προσδιορίζεται ως
αποτελεσµατική αντιστάθµιση, καταχωρείται απευθείας στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος και η
αναλογία που προσδιορίζεται ως µη αποτελεσµατική αντιστάθµιση καταχωρείται στην κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα / έσοδα.
Για αντισταθµίσεις ταµειακών ροών, κέρδη ή ζηµιές που είχαν καταχωρηθεί απευθείας στα αποθεµατικά
µεταφέρονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος στην ίδια περίοδο κατά την οποία η
αντισταθµιζόµενη συναλλαγή επηρεάζει την κατάσταση συνολικού εισοδήµατος.
Η λογιστική αντιστάθµισης διακόπτεται όταν το αντισταθµίζον µέσο εκπνέει ή πωλείται, τερµατίζεται ή
ασκείται, ή όταν η αντιστάθµιση δεν πληροί πλέον τα κριτήρια για λογιστική αντιστάθµισης κινδύνων.
Στην περίπτωση που µια αντισταθµιζόµενη συναλλαγή δεν αναµένεται πλέον να πραγµατοποιηθεί, τα
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καθαρά συσσωρευµένα κέρδη ή ζηµιές που είχαν καταχωρηθεί στα αποθεµατικά µεταφέρονται στην
κατάσταση συνολικού εισοδήµατος.
Ορισµένα παράγωγα ενώ χαρακτηρίζονται ως αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, βάσει των πολιτικών
της Εταιρείας και του Οµίλου, δεν έχουν τα χαρακτηριστικά για αντισταθµιστική λογιστική σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ∆ΛΠ 39 και ως εκ τούτου τα σχετικά κέρδη και ζηµιές καταχωρούνται στην κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα / έσοδα.
Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης
αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων
προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει τα έξοδα σχεδιασµού, το κόστος των υλικών, το
άµεσο εργατικό κόστος και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία
εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους
δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης.
∆ιαγραφές αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος της χρήσεως κατά την οποία
προκύπτουν συνθήκες οι οποίες αποδεικνύουν ότι δεν θα υπάρξουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από
τα συγκεκριµένα αποθέµατα. Η σχετική πρόβλεψη υπολογίζεται µε βάση την ενηλικίωση των
αποθεµάτων σύµφωνα µε την οποία και µε βάση προηγούµενη εµπειρία, για αποθέµατα τα οποία
παραµένουν ακίνητα, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο ετών σχηµατίζεται σχετική πρόβλεψη η
οποία ανέρχεται στο 100% της αξίας κτήσεως.
Ίδιες µετοχές
Οι ίδιες µετοχές εµφανίζονται στο κόστος κτήσεως, σαν ένα ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων.
Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση ή ακύρωση των ιδίων µετοχών, τα σχετικά κονδύλια και τα
αποτελέσµατα της εκάστοτε πράξης / εκκαθάρισης αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση.

Εµπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των
ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης των απαιτήσεων από πελάτες αναγνωρίζονται όταν υπάρχει
αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που
οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.
Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της
παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το αρχικό
πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται σαν έξοδο στην κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος και πιο συγκεκριµένα στα έξοδα διάθεσης. Σε περίπτωση κατά την οποία
απαίτηση από πελάτη καταστεί ανεπίδεκτη εισπράξεως, η απαίτηση αυτή διαγράφεται σε µείωση της
σχηµατισµένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Μεταγενέστερη είσπραξη απαίτησης, η οποία είχε
διαγραφεί σε προηγούµενες διαχειριστικές χρήσεις καταχωρείται σε πίστωση των δαπανών διάθεσης
στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος.

∆ιακανονισµοί πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring)
Τα ποσά που έχουν προεισπραχθεί από εταιρείες πρακτόρευσης, χωρίς δικαίωµα αναγωγής, µειώνουν
τις απαιτήσεις από πελάτες.

Συµβάσεις κατασκευής έργων
Τα έξοδα που αφορούν στο συµβόλαιο αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται.
Όταν το αποτέλεσµα ενός κατασκευαστικού συµβολαίου δεν µπορεί να υπολογισθεί µε αξιοπιστία, έσοδο
από το συµβόλαιο αναγνωρίζεται στο ποσό των εξόδων που έχουν πραγµατοποιηθεί και αναµένεται να
εισπραχθούν.
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Όταν το αποτέλεσµα ενός συµβολαίου έργου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο και τα έξοδα
του συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Η
Εταιρεία και ο Όµιλος χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το
κατάλληλο ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο. Το στάδιο
ολοκλήρωσης µετράται βάσει των εξόδων που έχουν πραγµατοποιηθεί έως την ηµεροµηνία της
κατάστασης οικονοµικής θέσης σε σχέση µε τα συνολικά εκτιµώµενα έξοδα για κάθε συµβόλαιο. Όταν
είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συµβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η αναµενόµενη
ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος χρήσεως ως έξοδο.
Για τον καθορισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που
σχετίζονται µε µελλοντικές εργασίες αναφορικά µε το συµβόλαιο εξαιρούνται και εµφανίζονται ως έργο
σε εξέλιξη. Το σύνολο του κόστους που πραγµατοποιήθηκε και του κέρδους / ζηµίας που
αναγνωρίσθηκε για κάθε συµβόλαιο συγκρίνεται µε τις προοδευτικές τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της
χρήσης.
Όπου τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν
αναγνωρισθεί υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιµολογήσεις, η διαφορά εµφανίζεται ως απαίτηση από
πελάτες συµβολαίων έργων στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις». Όταν οι προοδευτικές
τιµολογήσεις υπερβαίνουν τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών)
που έχουν αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο εµφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συµβολαίων
έργων στο κονδύλι «Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις».
Ταµειακά διαθέσιµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι
τρεις (3) µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου.

Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες
Η Εταιρεία και ο Όµιλος ταξινοµεί ένα µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων σαν κατεχόµενα προς πώληση, αν η αξία τους αναµένεται να ανακτηθεί
κατά κύριο λόγο µέσω διάθεσης των στοιχείων και όχι µέσω της χρήσης τους.
Οι βασικές προϋποθέσεις για να ταξινοµηθεί ένα µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα
στοιχείων (περιουσιακών και υποχρεώσεων) σαν κατεχόµενα προς πώληση, είναι το περιουσιακό
στοιχείο ή η οµάδα να είναι διαθέσιµα προς άµεση πώληση στην παρούσα τους κατάσταση, η δε
ολοκλήρωση της πώλησης να εξαρτάται µόνο από συνθήκες που είναι συνήθεις και τυπικές για πωλήσεις
τέτοιων στοιχείων και η πώληση θα πρέπει να είναι εξαιρετικά πιθανή.
Για να θεωρείται η πώληση εξαιρετικά πιθανή θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι
προϋποθέσεις:
• να υπάρχει δέσµευση της διοίκησης αναφορικά µε ένα σχέδιο πώλησης των περιουσιακών στοιχείων
ή της οµάδας.
• να έχει ενεργοποιηθεί ένα πρόγραµµα εξεύρεσης αγοραστή και ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
• η προσφερόµενη τιµή πώλησης θα πρέπει να είναι σε λογική συσχέτιση µε την τρέχουσα αγοραία
αξία των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων ή της οµάδας περιουσιακών στοιχείων.
• η πώληση αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ηµέρα που το περιουσιακό
στοιχείο ή οµάδα στοιχείων ταξινοµήθηκαν σαν κατεχόµενα προς πώληση εκτός ορισµένων
εξαιρέσεων, και
• οι ενέργειες που απαιτείται να γίνουν προκειµένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο πώλησης θα πρέπει να
καταδεικνύουν ότι δεν είναι πιθανόν να απαιτηθούν σηµαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο ούτε ότι το
σχέδιο θα ακυρωθεί.
Αµέσως πριν την αρχική ταξινόµηση του περιουσιακού στοιχείου ή της οµάδας στοιχείων και
υποχρεώσεων ως κατεχόµενων προς πώληση το περιουσιακό στοιχείο (ή όλα τα περιουσιακά στοιχεία
και οι υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στην οµάδα) αποτιµώνται µε βάση τα ισχύοντα σε κάθε
περίπτωση ∆ΠΧΑ.
Τα µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία (ή οι οµάδες περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) που
ταξινοµούνται σαν κατεχόµενα προς πώληση αποτιµώνται (µετά την αρχική ταξινόµηση ως ανωτέρω)
στην χαµηλότερη αξία µεταξύ της αξίας που αυτά φέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις και της
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εύλογης αξίας τους µειωµένης κατά τα άµεσα έξοδα διάθεσης, και οι προκύπτουσες ζηµίες αποµείωσης
καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος χρήσεως. Όποια πιθανή αύξηση της εύλογης
αξίας σε µεταγενέστερη αποτίµηση θα καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος χρήσεως
αλλά όχι για ποσό µεγαλύτερο της αρχικά καταχωρηθείσας ζηµίας αποµείωσης.
Από την ηµέρα κατά την οποία ένα µακροπρόθεσµο (αποσβενόµενο) περιουσιακό στοιχείο (ή τα
µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται σε µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων) ταξινοµείται σαν κατεχόµενο προς πώληση, δεν λογίζονται αποσβέσεις επί των εν λόγω
µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων.

Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει την ονοµαστική αξία των κοινών µετοχών της Εταιρείας. Οι κοινές
µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια.
Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης.

∆ανεισµός
Τα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα τα δάνεια αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος
βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού
(καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού
εισοδήµατος κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
Προνοµιούχες µετοχές που προβλέπουν την υποχρεωτική εξόφληση από τον εκδότη έναντι
συγκεκριµένου ή προσδιορισµένου ποσού σε καθορισµένη ή προσδιορισµένη µελλοντική ηµεροµηνία
ταξινοµούνται σαν χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις.
Τα µερίσµατα των προνοµιούχων µετοχών αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος σαν
χρηµατοοικονοµικό έξοδο.
Η εύλογη αξία του τµήµατος της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης ενός µετατρέψιµου οµολογιακού
δανείου προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο ενός ισοδύναµου µη µετατρέψιµου
οµολογιακού δανείου. Το ποσό αυτό καταχωρείται σαν χρηµατοοικονοµική υποχρέωση και αποτιµάται
στο αναπόσβεστο κόστος µέχρι την εξάλειψη της µετατροπής ή την λήξη του οµολογιακού δανείου. Το
εναποµείναν τµήµα του προϊόντος την ηµεροµηνία αρχικής καταχώρησης, αν υπάρχει, αποτελεί στοιχείο
της καθαρής θέσης αντιπροσωπεύοντας το ενσωµατωµένο δικαίωµα µετατροπής της υποχρέωσης στα
ίδια κεφάλαια του εκδότη.
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία και ο Όµιλος έχει το
δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία
της κατάστασης οικονοµικής θέσης.
Εµπορικές υποχρεώσεις
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιµώνται µεταγενέστερα
σύµφωνα µε τη µέθοδο του αναπόσβεστου κόστους µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.
Μισθώσεις
i. Εταιρεία / Όµιλος ως µισθωτής.
(α)
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία ο Όµιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της
ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις
κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου
στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της
υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο
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στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα,
καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του
χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στην κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε
χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων
στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους, εκτός όπου υπάρχει λογική βεβαιότητα ότι η Εταιρεία και ο
Όµιλος θα αποκτήσει κυριότητα των παγίων στη λήξη της µίσθωσης.
(β)
Λειτουργικές µισθώσεις
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις
(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στην κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

ii. Όµιλος ως εκµισθωτής.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα αρχικά άµεσα κόστη που επιβαρύνουν τους εκµισθωτές
κατά τη διαπραγµάτευση µιας λειτουργικής µίσθωσης προστίθενται στη λογιστική αξία του µισθωµένου
περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης στην ίδια βάση µε τα έσοδα
της µίσθωσης. Τα ενδεχόµενα µισθώµατα αναγνωρίζονται σαν έσοδο στις περιόδους κατά τις οποίες
πραγµατοποιούνται.
Φορολογία
Η δαπάνη φόρου εισοδήµατος αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος φόρου πληρωτέου και του
αναβαλλόµενου φόρου.
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών καταστάσεων οικονοµική θέσης κάθε µιας εκ των
εταιρειών που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τους
φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα ή άλλα φορολογικά πλαίσια εντός των οποίων
λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον
φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε εταιρείας όπως αναµορφώνονται στις
φορολογικές της δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύµφωνα µε τους θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές.
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από
τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από
την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής
συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό
κέρδος ή ζηµία.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε θυγατρικές κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η
αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την Εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές
διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής
θέσης και µειώνονται στο βαθµό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη
έναντι των οποίων µέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος
µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
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Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους που ισχύουν
κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης και αναµένεται να ισχύσουν κατά το χρόνο που
η αξία των περιουσιακών στοιχείων θα ανακτηθεί ή οι υποχρεώσεις θα διακανονισθούν.
Ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος, εκτός αν έχει σχέση µε
συναλλαγές που επηρεάζουν απευθείας την καθαρή θέση οπότε ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται
επίσης στην καθαρή θέση.
Παροχές στο προσωπικό µετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων
εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών.
Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στη
χρήση που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης για τα προγράµµατα καθορισµένων
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή αφού ληφθούν υπόψη τα µη
αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της
καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της
προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν καταχωρούνται πλέον στην κατάσταση
οικονοµικής θέσης µέσω της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος βάσει αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19. Το
κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος µε εξαίρεση την
περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας
των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στην κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο κατοχύρωσης των δικαιωµάτων.
Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία και ο Όµιλος έχει συµµορφωθεί µε όλους τους
προβλεπόµενους όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν σε έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος
έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να αποζηµιώσουν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως κρατικές επιχορηγήσεις επόµενων χρήσεων και µεταφέρονται ως
έσοδα στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος µε τη σταθερή µέθοδο σύµφωνα µε την αναµενόµενη
ωφέλιµη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.

Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία και ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες
υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, των οποίων η εκκαθάριση είναι πιθανή µέσω
εκροής πόρων και το ποσό της εκάστοτε υποχρέωσης µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις
επανεξετάζονται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της κάθε κατάστασης οικονοµικής θέσης και
προσαρµόζονται προκειµένου να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να
εκταµιευθεί για την εκκαθάριση της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις προβλέψεις που αναµένεται να
εκκαθαριστούν µακροπρόθεσµα (οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική) τα
σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε ένα προφόρου προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο θα πρέπει να αντανακλά και τους συγκεκριµένους κινδύνους
που συνδέονται µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα εκροής πόρων είναι ελάχιστη. Οι
ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται
εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.
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(α)
Εγγυήσεις
Η Εταιρεία και ο Όµιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη που αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της εκτιµώµενης
υποχρέωσης για την επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων υπό εγγύηση ή σχετικά µε την παράδοση
έργων/ παροχή υπηρεσιών κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Η πρόβλεψη αυτή
υπολογίζεται βάσει ιστορικών δεδοµένων επί των επισκευών και αντικαταστάσεων.
(β)
∆ικαίωµα αδείας
Τα δικαιώµατα της ετήσιας αδείας και της αδείας µακροχρόνιας υπηρεσίας των εργαζοµένων
αναγνωρίζονται όταν αυτά προκύπτουν. Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για την εκτιµώµενη υποχρέωση της
ετήσιας αδείας και της αδείας µακροχρόνιας υπηρεσίας ως αποτέλεσµα υπηρεσιών που προσφέρθηκαν
έως την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.
(γ)
Ζηµιογόνα συµβόλαια
Η Εταιρεία και ο Όµιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για ζηµιογόνες µακροπρόθεσµες συµβάσεις παροχής
υπηρεσιών όταν τα αναµενόµενα έσοδα είναι µικρότερα από τα αναπόφευκτα έξοδα που αναµένεται να
προκύψουν προκειµένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του συµβολαίου.
Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α)
Πωλήσεις αγαθών
Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται από την Εταιρεία και τον Όµιλο όταν πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Η Εταιρεία και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα οφέλη
της κυριότητας των αγαθών,
• Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν εξακολουθεί να αναµειγνύεται στη διαχείριση των πωληθέντων, στο
βαθµό που συνήθως σχετίζεται µε τη κυριότητα, ούτε διατηρεί τον πραγµατικό έλεγχο πάνω στα
πωληθέντα αγαθά,
• Το ποσό των εσόδων µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα,
• Πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη σύµβαση θα εισρεύσουν στην Εταιρεία
και στον Όµιλο και,
• Τα κόστη που αναλήφθηκαν ή πρόκειται να αναληφθούν σε σχέση µε τη συναλλαγή, µπορεί να
αποτιµηθούν αξιόπιστα.
(β)
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το
στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Το στάδιο ολοκλήρωσης υπολογίζεται µε βάση τα συνολικά κόστη µέχρι την ηµεροµηνία κατάστασης
οικονοµικής θέσης ως ποσοστό των συνολικών υπολογιζόµενων κοστών για κάθε συµβόλαιο. Τα κόστη
αναγνωρίζονται στην περίοδο την οποία πραγµατοποιούνται. Όταν το αποτέλεσµα µιας σύµβασης δεν
µπορεί να υπολογιστεί µε αξιοπιστία, εισοδήµατα αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που τα έξοδα τα
οποία έχουν πραγµατοποιηθεί είναι πιθανό να ανακτηθούν.
(γ)
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση του πραγµατικού
επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών
προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο
επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας.
(δ)
Μερίσµατα
Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.
(ε)
Έσοδα από ενοίκια
Τα έσοδα από ενοίκια, τα οποία προέρχονται από επενδύσεις σε ακίνητα, υπολογίζονται και
καταχωρούνται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης.
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Κόστη δανεισµού
Όλα τα κόστη δανεισµού καταχωρούνται ως έξοδα της χρήσεως κατά την οποία πραγµατοποιούνται,
εκτός και αν αφορούν κόστη δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθούν άµεσα στην απόκτηση, κατασκευή
ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις για να κεφαλαιοποιηθούν.

∆ιανοµή µερισµάτων
∆ιανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση
των µετόχων.
Συµψηφισµός Χρηµατοοικονοµικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων
Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται
στην κατάσταση οικονοµικής θέσης µόνο όταν η Εταιρεία και ο Όµιλος έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και
προτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή βάση µεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και
να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα.
Ανακατατάξεις κονδυλίων
Ορισµένα κονδύλια της κατάστασης συνολικού εισοδήµατος της προηγούµενης χρήσεως 2012
αναταξινοµήθηκαν σε σχέση µε τις δηµοσιευµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για σκοπούς
παρουσίασης, προκειµένου να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της
τρέχουσας χρήσης.
Τα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης που αναταξινοµήθηκαν για λόγους καλύτερης παρουσίασης και
συγκρισιµότητας έχουν ως εξής:
Ποσό Ευρώ 1.038.007,00 που αφορούσε λοιπά λειτουργικά έξοδα µεταφέρθηκε από το κόστος
πωλήσεων στα λοιπά λειτουργικά έξοδα στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος του Οµίλου της 31ης
∆εκεµβρίου 2012.
5.

Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές της ∆ιοικήσεως

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση προβαίνει σε
λογιστικές εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών
ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων γεγονότων καθώς και τα έσοδα και έξοδα
που παρουσιάζονται κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να
διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται
περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε
τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εµπειρία της ∆ιοίκησης σε σχέση µε το επίπεδο /
όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων.
Κρίσεις
Κατά την διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας και του Οµίλου, η ∆ιοίκηση έχει
κάνει τις ακόλουθες κρίσεις, εκτός από εκείνες που θεωρούνται εκτιµήσεις, οι οποίες έχουν την πιο
σηµαντική επίπτωση στις λογιστικές αξίες οι οποίες έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις.
Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων – Όµιλος σαν εκµισθωτής
Η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν συνάψει εµπορικές µισθώσεις επί των επενδύσεων που κατέχει σε
ακίνητα. Η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν προσδιορίσει και λογιστικοποιήσει τις µισθώσεις αυτές σαν
λειτουργικές δεδοµένου ότι ουσιαστικά δεν µεταβιβάζει όλους τους κινδύνους και ωφέλειες που
συνοδεύουν την κυριότητα.
Η Εταιρεία έχει συνάψει εµπορικές µισθώσεις επί των µηχανηµάτων που έχει παραχωρήσει στις
θυγατρικές. Η Εταιρεία έχει προσδιορίσει και λογιστικοποιήσει τις µισθώσεις αυτές σαν λειτουργικές
δεδοµένου ότι ουσιαστικά δεν µεταβιβάζει όλους τους κινδύνους και ωφέλειες που συνοδεύουν την
κυριότητα.
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Εκτιµήσεις και παραδοχές
Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα η εξέλιξη των οποίων
θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων τους επόµενους 12 µήνες έχουν
ως εξής:
Έλεγχοι αποµείωσης συµµετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Οι λογιστικές αξίες των συµµετοχών (πλέον των χρηµατικών στοιχείων που αποτελούν µέρος της
καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό) υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης όταν γεγονότα ή
αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι µπορεί να µην είναι πλέον ανακτήσιµες. Η ζηµία αποµείωσης
µιας συµµετοχής καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος κατά την οποία η αξία κτήσης
της υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη, µεταξύ
της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας χρήσεως της εν λόγω συµµετοχής. Καθαρή αξία πώλησης είναι
το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη πώληση της συµµετοχής στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς
συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση
κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η
παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να προκύψουν από τη
συµµετοχή αυτή.
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση
και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους.
Οι εταιρείες του Οµίλου υπόκεινται σε διαφορετικές νοµοθεσίες φορολογίας εισοδήµατος. Προκειµένου
να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας και του Οµίλου για τους φόρους εισοδήµατος απαιτείται
ουσιαστική αντίληψη των ανωτέρω. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά από
τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι
διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους
στην χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. Περισσότερες πληροφορίες
δίνονται στη Σηµείωση 14 και 22.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες και για
λοιπές εκπεστέες προσωρινές διαφορές στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή
φορολογικά κέρδη που θα συµψηφιστούν µε αυτές τις φορολογικές ζηµίες και εκπεστέες προσωρινές
διαφορές. Για τον καθορισµό του ύψους της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που µπορεί να
αναγνωριστεί απαιτούνται σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης της Εταιρείας και του Οµίλου,
οι οποίες βασίζονται στα µελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές φορολογικές
στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Επιπλέον λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται στην σηµείωση 14 και 22.
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας και του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της
πρόβλεψης σχετικά µε τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και
λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και του Οµίλου, τα οποία
προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που
διαχειρίζεται.
Προβλέψεις για βραδέως κινούµενα και απαξιωµένα αποθέµατα
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας και του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της
πρόβλεψης σχετικά µε τα βραδέως κινούµενα και απαξιωµένα αποθέµατα. Η σχετική πρόβλεψη
υπολογίζεται µε βάση την ενηλικίωση των αποθεµάτων και µε βάση την προηγούµενη εµπειρία, για
αποθέµατα τα οποία παραµένουν ακίνητα, εξαιρουµένων των αποθεµάτων ασφαλείας, για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των δύο ετών σχηµατίζεται σχετική πρόβλεψη η οποία ανέρχεται στο 100% της
αξίας κτήσεως.
Πρόβλεψη για εγγυήσεις καλής λειτουργίας
Η Εταιρεία και ο Όµιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη που αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της εκτιµώµενης
υποχρέωσης για την επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων υπό εγγύηση ή σχετικά µε την παράδοση
έργων / παροχή υπηρεσιών κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Η πρόβλεψη αυτή
υπολογίζεται βάσει ιστορικών δεδοµένων επί των επισκευών και αντικαταστάσεων.
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Συνταξιοδοτικά και λοιπά προγράµµατα καθορισµένων παροχών.
Το κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών προς του εργαζόµενους µετά την έξοδο από την
υπηρεσία προσδιορίζεται µε την χρήση αναλογιστικής µελέτης. Η αναλογιστική µελέτη περιλαµβάνει
υποθέσεις σχετικά µε το επιτόκιο προεξόφλησης, τις µελλοντικές αυξήσεις µισθών, τους δείκτες
θνησιµότητας, το µέσο ετήσιο ρυθµό µακροχρόνιας αύξησης του πληθωρισµού και τη µέση ετήσια
µακροχρόνια αύξηση του ΑΕΠ. Λόγω της µακροπρόθεσµης φύσης των εν λόγω προγραµµάτων οι
παραδοχές αυτές υπόκεινται σε σηµαντικό βαθµό αβεβαιότητας. Επιπλέον λεπτοµέρειες και πληροφορίες
περιλαµβάνονται στην σηµείωση 32.
∆απάνες ανάπτυξης
Έξοδα και κόστη ανάπτυξης κεφαλαιοποιούνται σύµφωνα µε την λογιστική πολιτική που περιγράφεται
στα «Άϋλα περιουσιακά στοιχεία». Προκειµένου να προσδιορισθούν τα ποσά τα οποία θα
κεφαλαιοποιηθούν, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας και του Οµίλου προβαίνει σε υποθέσεις και παραδοχές
σχετικά µε τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές που θα εισρεύσουν από το περιουσιακό
στοιχείο, τα επιτόκια προεξόφλησης τα οποία θα εφαρµοσθούν και τις αναµενόµενες χρονικές περιόδους
κατά τις οποίες τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρέουν στην Εταιρεία και στον Όµιλο.
Αναγνώριση εσόδων
Για την αναγνώριση των εσόδων από µακροχρόνια συµβόλαια παροχής υπηρεσιών Η Εταιρεία και ο
Όµιλος χρησιµοποιεί τη µέθοδο του ποσοστού ολοκλήρωσης σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 18 και ∆ΛΠ 11.
Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο υπολογίζεται σωρευτικά το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου έως την
εκάστοτε ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης µε βάση το ποσοστό που προκύπτει
προσαρµόζοντας τα τιµολογηµένα έσοδα σε σχέση µε το συνολικό αναθεωρηµένο συµβατικό τίµηµα. Οι
πιθανές αναθεωρήσεις του συνολικού συµβατικού κόστους και τιµήµατος λαµβάνονται υπ’ όψη στην
περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα αναθεωρητικά γεγονότα οπότε και τακτοποιούνται τα σχετικά
κονδύλια κόστους και εσόδων.
6.

Συνέχιση δραστηριότητας

Από την 30η Απριλίου 2012 το οµολογιακό δάνειο της Εταιρείας ύψους € 90.000.000,00 έχει καταστεί
ληξιπρόθεσµο (βλέπε Σηµείωση 29). Κατά συνέπεια την 31 ∆εκεµβρίου 2013 το οµολογιακό δάνειο ύψους
€ 90.000.000,00. για την Εταιρεία και τον Όµιλο, διατήρησε την κατηγοριοποίηση του ως
βραχυπρόθεσµη υποχρέωση.
Οι Μέτοχοι και η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας επεξεργάζονται σχέδιο σχετικά µε τον
διακανονισµό των απαιτήσεων της Εταιρείας από τις εταιρείες του οµίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ
και ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
Παράλληλα µε τον διακανονισµό των απαιτήσεων προβλέπεται και ταυτόχρονη αποπληρωµή σηµαντικού
µέρους του οµολογιακού δανείου. Για το υπόλοιπο ποσό του οµολογιακού δανείου έχει προταθεί σχέδιο
αναδιάρθρωσης προς τους οµολογιούχους.
Το σχέδιο τελεί υπό την έγκριση των οµολογιούχων. Λεπτοµέρειες θα ανακοινωθούν µετά από την
έγκριση του σχετικού σχεδίου από τους οµολογιούχους.
Επιπλέον δεδοµένης της επάρκειας κεφαλαίου κίνησης, ο Όµιλος εκτιµά πως θα είναι σε θέση να
καλύψει τις συµβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από το οµολογιακό δάνειο µέχρι την 31
∆εκεµβρίου 2014, οι οποίες περιλαµβάνουν αποπληρωµές τόκων ύψους Ευρώ 8,7εκ. περίπου.
Επιπρόσθετα το οµολογιακό δάνειο έχει εγγυηθεί από τους µετόχους JSC SITRONICS και INTRACOM
HOLDINGS µε ποσοστό 51% και 49% αντίστοιχα.
Η ∆ιοίκηση και οι Μέτοχοι συνεχίζουν τις συνοµιλίες µε τις δανείστριες τράπεζες προκειµένου να
ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τους όρους που θα διέπουν την αναχρηµατοδότηση του
οµολογιακού κοινοπρακτικού δανείου.
Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου έχουν ετοιµαστεί
στη βάση της δυνατότητας οµαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων τους. Ως εκ τούτου, οι συνηµµένες
ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν προσαρµογές σχετικές µε την
ανακτησιµότητα και την ταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την
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ταξινόµηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρµογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και ο
Όµιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν οµαλά τις δραστηριότητές τους.
7.

Συνενώσεις επιχειρήσεων

∆εν πραγµατοποιήθηκε καµία απόκτηση ή πώληση θυγατρικής κατά την διάρκεια των διαχειριστικών
χρήσεων που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012.
8.

Κοινοπραξίες

Ο Όµιλος κατέχει κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 µερίδιο 30,00% στην εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ INTRAKAT
– INTRACOM – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΕΠΑ» η οποία έχει έδρα την Ελλάδα και η κύρια
δραστηριότητά της είναι η παροχή υπηρεσιών προς την «∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.». Η εν λόγω
εταιρεία ενοποιείται µε την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης δεδοµένου ότι ο Όµιλος θεωρεί ότι έχει
από κοινού έλεγχο µε τον έτερο µέτοχο.
Τα ακόλουθα ποσά περιέχονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2013 και 2012
και αντιπροσωπεύουν το µερίδιο του Οµίλου στους λογαριασµούς ενεργητικού και παθητικού καθώς και
επί των κερδών / (ζηµιών) µετά από φόρους της κοινοπραξίας.
Όµιλος

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

31/12/2013

31/12/2012

114.834,77

117.241,52

114.834,77

117.241,52

(123.375,26)

(125.175,26)

(123.375,26)

(125.175,26)

Έξοδα διοίκησης

(606,75)

(9.000,00)

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) χρήσεως προ φόρων

(606,75)

(9.000,00)

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) χρήσεως µετά φόρων

(606,75)

(9.000,00)

9.

Πωλήσεις ανά κατηγορία
Όµιλος

Εταιρεία

1/1/2013 -

1/1/2012 -

1/1/2013 -

1/1/2012 -

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

Πωλήσεις εµπορευµάτων

35.279.227,61

53.917.433,87

26.676.696,34

Πωλήσεις προϊόντων

17.572.872,57

20.214.787,07

867.136,30

865.320,00

Έσοδα από υπηρεσίες

106.858.808,00

106.986.162,85

89.285.130,60

83.469.038,58

159.710.908,18

181.118.383,79

116.828.963,24

127.190.730,18

Σύνολο

42.856.371,60
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10. Έξοδα ανά κατηγορία
Όµιλος
1/1/2013 Σηµ
Παροχές σε εργαζοµένους

13

31/12/2013

1/1/2012 31/12/2012

Εταιρεία
1/1/2013 31/12/2013

1/1/2012 31/12/2012

56.555.753,23

59.957.182,32

46.340.713,04

47.910.913,59
32.193.205,75

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο στο κόστος
41.073.988,22

49.959.204,73

22.181.938,21

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων

πωληθέντων

3.244.814,43

3.529.031,41

2.398.705,73

2.616.690,43

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων

9.003.447,50

11.724.777,69

8.366.026,57

11.709.757,44

Αποµείωση ενσώµατων και άυλων περιουσιακών
στοιχείων
Αποµείωση αποθεµάτων

15,16,17
23

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων

-

17.772.761,78

-

17.772.761,78

6.697.992,61

7.854.400,17

2.504.136,64

6.166.574,41

875.888,79

1.156.718,59

704.893,94

929.360,76

Μισθώµατα βάσει λειτουργικών µισθώσεων
-Οικόπεδα και κτίρια

1.137.690,47

1.133.322,38

477.934,40

372.498,12

-Μεταφορικά µέσα και µηχανήµατα

1.434.664,04

1.775.355,91

989.553,46

1.177.770,31

3.866,67

-Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

4.670,01

14.290,49

381.622,29

3.076.447,86

37.018.749,65

44.091.440,15

32.895.660,02

970.834,32

942.654,85

710.923,03

620.865,64

Έξοδα µεταφορών

1.848.899,03

2.514.548,06

1.500.203,90

1.994.349,25

Έξοδα ταξιδιών

Αποµείωση για επισφαλείς απαιτήσεις
Υπεργολαβίες
Έξοδα τηλεπικοινωνιών

24

-

3.887,96
2.532.644,58
33.134.895,08

2.135.752,09

2.165.045,47

1.659.578,90

1.488.498,78

Έξοδα προβολής - διαφήµισης και εκθέσεων

903.521,05

932.796,99

702.432,51

787.101,86

Αναλώσιµα

609.818,45

1.362.539,49

192.932,05

277.930,73

4.370.810,10

8.415.908,43

7.560.010,55

4.722.513,65

168.268.916,28

218.378.426,77

129.189.509,62

166.412.220,12

Λοιπά
Σύνολο

-

-

-

-

Κατανοµή ανά λειτουργία:
Κόστος πωληθέντων

134.815.210,35

174.668.192,19

104.044.148,02

Έξοδα διοίκησης

11.487.789,69

15.513.716,66

6.165.621,08

9.089.898,68

Έξοδα διάθεσης

15.325.659,17

20.447.882,78

12.668.431,15

17.223.094,05

Έξοδα έρευνας

132.558.068,92

6.640.257,07

7.748.635,14

6.311.309,37

7.541.158,47

168.268.916,28

218.378.426,77

129.189.509,62

166.412.220,12

-

-

-

-

Ανάλυση αποσβέσεων ανά λειτουργία:
Κόστος πωληθέντων

10.973.060,35

13.826.664,83

9.628.428,10

Έξοδα διοίκησης

333.989,03

379.809,89

244.331,04

265.062,02

Έξοδα διάθεσης

315.555,92

351.302,28

281.842,31

310.397,59

Έξοδα έρευνας

13.056.855,67

625.656,63

696.032,10

610.130,85

694.132,59

12.248.261,93

15.253.809,10

10.764.732,30

14.326.447,87

Από το σύνολο των αποσβέσεων του Οµίλου για την διαχειριστική χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου
2013 ποσού Ευρώ 13.039.287,04, ποσό Ευρώ 12.248.261,93 επιβάρυνε τις επιµέρους λειτουργίες, ποσό
Ευρώ 564.899,48 αφορά αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα και επιβάρυνε τα λοιπά λειτουργικά έξοδα,
ποσό Ευρώ 221.609,39 κεφαλαιοποιήθηκε στις δαπάνες ανάπτυξης και ποσό Ευρώ 4.516,24
ενσωµατώθηκε στο κόστος της παραγωγής σε εξέλιξη και επιβάρυνε το κόστος των τελικών
αποθεµάτων. (2012: σύνολο αποσβέσεων Ευρώ 16.104.551,86, αποσβέσεις επιµέρους λειτουργιών Ευρώ
15.253.809,10 αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα Ευρώ 539.796,47, κεφαλαιοποίηση στις δαπάνες
ανάπτυξης Ευρώ 305.953,68, ενσωµάτωση στο κόστος της παραγωγής σε εξέλιξη και επιβάρυνση του
κόστους των τελικών αποθεµάτων Ευρώ 4.992,61).
Από το σύνολο των αποσβέσεων της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση που έληξε την 31η
∆εκεµβρίου 2013 ποσού Ευρώ 11.500.227,71, ποσό Ευρώ 10.764.732,30 επιβάρυνε τις επιµέρους
λειτουργίες, ποσό Ευρώ 513.886,02 αφορά αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα και επιβάρυνε τα λοιπά
λειτουργικά έξοδα και ποσό Ευρώ 221.609,39 κεφαλαιοποιήθηκε στις δαπάνες ανάπτυξης. (2012:
σύνολο αποσβέσεων Ευρώ 15.121.645,79, αποσβέσεις επιµέρους λειτουργιών Ευρώ 14.326.447,87
αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα Ευρώ 489.244,24 κεφαλαιοποίηση στις δαπάνες ανάπτυξης Ευρώ
305.953,68).
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11. Άλλα λειτουργικά έσοδα – (έξοδα)
Όµιλος
Σηµ.

Εταιρεία

1/1/2013 -

1/1/2012 -

1/1/2013 -

1/1/2012 -

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

Κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων
στοιχείων
Έσοδα από ενοίκια

16

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων

31

23.348,41

453.862,64

1.962,51

27.988,89

1.218.333,58

1.210.473,61

1.005.051,91

1.031.949,20

-

Eπιχορηγήσεις εξόδων

2.414,61

157.628,03

Λοιπά έσοδα
Σύνολο λειτουργικών εσόδων

148.282,79

-

2.414,61

154.654,36

148.282,79

736.570,28

991.010,87

481.529,69

406.278,25

2.135.880,30

2.806.044,52

1.643.198,47

1.616.913,74

Όµιλος

Εταιρεία

1/1/2013 -

1/1/2012 -

1/1/2013 -

1/1/2012 -

Σηµ.

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

(20.030,01)

(431.875,87)

(13.866,76)

(46.079,34)

16

(564.899,48)

(539.796,47)

(513.886,02)

(489.244,24)

Ζηµίες από πώληση ενσώµατων παγίων
στοιχείων
Aποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα
Λοιπά έξοδα
Σύνολο λειτουργικών εξόδων

(442.252,53)

(641.012,14)

(163.619,42)

(429.619,71)

(1.027.182,02)

(1.612.684,48)

(691.372,20)

(964.943,29)

12. Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) – έσοδα
Όµιλος

Εταιρεία

1/1/2013 -

1/1/2012 -

1/1/2013 -

1/1/2012 -

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

Τόκοι τραπεζικών δανείων

(9.159.486,97)

(8.049.377,59)

(8.711.061,80)

(7.781.595,81)

Ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές

(5.821.180,25)

(4.356.826,18)

(4.925.759,80)

(2.912.094,11)

Λοιπά
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων
Έσοδα από µερίσµατα

(981.535,35)

(1.390.698,51)

(842.633,31)

(1.056.200,64)

(15.962.202,57)

(13.796.902,28)

(14.479.454,91)

(11.749.890,56)

345.947,23

648.502,38

Πιστωτικοί τόκοι τραπεζών

621.418,76

-

926.688,21

286.746,08

470.801,88

Έσοδα τόκων από πωλήσεις

2.291.422,76

3.653.227,20

2.379.245,01

3.328.439,76

40.284,69

107.566,43

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι

-

2.268,07

(1.199,53)

Κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές

4.104.435,01

3.530.420,34

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων

7.019.544,60

8.109.136,22

-

-

3.052.223,01

4.555.310,45

13. Παροχές σε εργαζοµένους
Όµιλος
Σηµ.
Μισθοί και ηµεροµίσθια

Εταιρεία

1/1/2013 -

1/1/2012 -

1/1/2013 -

1/1/2012 -

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

46.168.761,40

49.488.716,66

38.218.432,48

40.245.966,63

11.586.509,27

11.460.692,04

10.240.674,28

9.915.016,54

2.107.909,40

2.877.640,87

1.187.334,34

1.622.756,78

1.393.527,52

1.655.378,88

1.395.226,30

1.652.419,77

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές
εργοδοτικές εισφορές
Λοιπά έξοδα
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων
καθορισµένων παροχών
Μείον παροχές εργαζοµένων µεταφερόµενες

32

στο κόστος ανάπτυξης

(4.700.954,36)

Σύνολο

56.555.753,23

(5.525.246,13)
59.957.182,32

(4.700.954,36)
46.340.713,04

(5.525.246,13)
47.910.913,59

14. Φόρος εισοδήµατος
Όµιλος
Σηµ.
Τρέχων φόρος χρήσης
Φόρος προηγουµένων χρήσεων
Αναβαλλόµενος φόρος

22

Εταιρεία

1/1/2013 -

1/1/2012 -

1/1/2013 -

1/1/2012 -

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

1.182.807,98

1.377.049,09

137.025,33

129.183,84

208.083,20
-

327.912,92
111.678,03

(4.507.278,45)

(4.562.649,04)

(4.520.039,22)

(4.609.618,29)

(3.187.445,14)

(3.056.416,11)

(4.311.956,02)

(4.170.027,34)

Φόρος εισοδήµατος (πίστωση) στα
αποτελέσµατα χρήσης
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Ο πραγµατικός τελικός φορολογικός συντελεστής διαφέρει από τον ονοµαστικό. Στην διαµόρφωση του
πραγµατικού φορολογικού συντελεστή επιδρούν διάφοροι παράγοντες οι σηµαντικότεροι εκ των οποίων
είναι η µη έκπτωση ορισµένων δαπανών και η µεταβολή των φορολογικών συντελεστών. Η διαφορά έχει
ως εξής:
Όµιλος
1/1/2013 -

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων

1/1/2012 -

Εταιρεία
1/1/2013 -

1/1/2012 -

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

(16.391.967,79)

(41.754.449,00)

(22.835.952,01)

(45.764.099,60)

(4.261.911,63)

(8.350.889,80)

(5.937.347,52)

(9.152.819,92)

(575.108,38)

(435.190,47)

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες
φορολογικούς συντελεστές (2013: 26%,
2012: 20%)
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για
φορολογικούς σκοπούς

-

-

3.510.501,83

2.538.077,34

2.441.084,86

2.047.364,38

4.439.828,32

2.798.851,20

4.041.943,60

2.590.937,25

Φορολογικές ζηµιές για τις οποίες δεν
έχει αναγνωριστεί αναβαλλόµενη
φορολογία
Μεταβολή φορολογικών συντελεστών
Λοιποί φόροι χρήσης
Φόροι προηγουµένων χρήσεων
Σύνολο

(6.648.457,66)
210.677,05
137.025,33
(3.187.445,14)

6.310,94
257.240,84
129.183,84
(3.056.416,11)

(5.065.720,16)
208.083,20
(4.311.956,02)

232.812,92
111.678,03
(4.170.027,34)

Ο ονοµαστικός συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία για τις δραστηριότητές
της στην Ελλάδα είναι 26% για το 2013.
Ο φόρος εισοδήµατος έχει υπολογιστεί βάσει των ζηµιών προ φόρων επί τον ονοµαστικό φορολογικό
συντελεστή. Σύµφωνα µε τους ισχύοντες φορολογικούς νόµους, ο φορολογικός συντελεστής για τις
δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα ανέρχεται σε 26% για το έτος 2013 και σε 20% για το έτος
2012.
Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος κάθε µίας εταιρείας του Οµίλου υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά
τα κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώνονται παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές της κάθε
χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρίες του Οµίλου, ελέγξουν τις δηλώσεις και τα βιβλία και
στοιχεία του φορολογούµενου και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου ή παρέλθει ο χρόνος παραγραφής.
Οι φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που γίνονται αποδεκτές από τις εκάστοτε φορολογικές αρχές,
µπορούν να συµψηφίσουν µελλοντικά κέρδη για διάστηµα το οποίο ορίζεται από τις φορολογικές
διατάξεις της κάθε χώρας. Για την Εταιρεία το διάστηµα αυτό είναι πέντε έτη από το έτος στο οποίο
προέκυψαν οι φορολογικές ζηµίες.
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση που έκλεισε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008. Oι
φορολογικές υποχρεώσεις για τις διαχειριστικές χρήσεις που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 31
∆εκεµβρίου 2010 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και
οριστικοποιηθούν. Για τη χρήση 2013 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο
έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί
µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2013. Μέχρι την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου υπάρχει το ενδεχόµενο να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις οι
οποίες εκτιµούµε ότι δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
Οι λοιπές εταιρείες του Οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις / περιόδους που
αναφέρονται παρακάτω και κατά συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί
οριστικές:
Intracom Bulgaria S.A.
Intracom Svyaz Ltd
Intracom DOO Skopje
Intracom Kossovo
Intracom Telecom Albania S.A.
Intrarom S.A.

1998 - 2013
Από ιδρύσεως µέχρι 2008 και 2013
2011-2013
2010-2013
2013
1η Ιουλίου 2008 - 2013
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Conklin Corporation
Intracom DOO Armenia
Intracom DOO Belgrade
Intracom Middle East LLC
Intracom Middle East FZE
Intracom Telecom Holdings International Ltd.
Intracom Telecom Technologies Ltd
Intracom Operations Ltd
Intracom Telecom Solutions S.R.L.
Intracom Telecom Solutions Saudi Arabia
Sitronics Intracom India Private Limited
E-Teleserv

2001 - 2013
2012 - 2013
Από ιδρύσεως µέχρι 2009 και 2011 - 2013
∆εν έχει εφαρµογή η φορολογία εισοδήµατος
∆εν έχει εφαρµογή η φορολογία εισοδήµατος
2008 - 2013
2008 - 2013
2009 - 2013
1η Οκτωβρίου 2013 -31 ∆εκεµβρίου 2013
∆εν έχει εφαρµογή η φορολογία εισοδήµατος
1η Απριλίου 2013 – 31η ∆εκεµβρίου 2013
Από ιδρύσεως µέχρι 2013

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί µε ακρίβεια το ύψος των
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που πιθανόν να επιβληθούν κατά το φορολογικό κλείσιµο των εν
λόγω χρήσεων, για κάθε εταιρεία και χώρα δραστηριοποίησης. Για το λόγο αυτό, ο Όµιλος σχηµατίζει
πρόβλεψη κατά περίπτωση και κατά εταιρεία έναντι πιθανών πρόσθετων επιβολών φόρων βάσει των
ευρηµάτων των φορολογικών ελέγχων των προηγούµενων ετών σε σχέση και µε την εξέλιξη των
σχετικών κονδυλίων.
15. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Όµιλος
Έπιπλα και λοιπός
Οικόπεδα - κτίρια Μηχ/κός εξοπλισµός

Μεταφορικά µέσα

εξοπλισµός

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

80.842.336,39

Προσθήκες

-

Πωλήσεις

-

Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα

(993.961,63)

Συναλλαγµατικές διαφορές

(395.195,36)

40.611.867,91

1.706.398,13

25.113.611,35

942.659,36

204.438,31

514.114,78

(2.604.362,58)
(326.932,66)

(425.354,34)
(29.836,19)

(9.603.672,98)
-

148.274.213,78
1.661.212,45
(12.633.389,90)
(993.961,63)

(33.063,16)

(785.027,37)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

79.453.179,40

38.623.232,03

1.455.645,91

15.990.989,99

135.523.047,33

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013

79.453.179,40

38.623.232,03

1.455.645,91

15.990.989,99

135.523.047,33

81.650,00

485.855,14

4.540,92

410.688,30

Προσθήκες
Πωλήσεις
Μεταφορές
Συναλλαγµατικές διαφορές

(85.951,15)

(847.559,70)
(30.446,90)
(167.075,44)

(177.085,00)
(21.848,50)

(243.527,21)
30.446,90
(22.422,12)

982.734,36
(1.268.171,91)
(297.297,21)

79.448.878,25

38.064.005,13

1.261.253,33

16.166.175,86

134.940.312,57

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

17.710.898,41

33.265.012,58

1.395.879,37

22.996.182,05

75.367.972,41

Αποσβέσεις
Αποµείωση

1.171.840,87
12.352.711,08

1.558.526,01
-

93.815,67
-

765.723,16
-

3.589.905,71
12.352.711,08

(2.512.977,31)

(204.141,91)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013
Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Πωλήσεις

-

Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα

(204.051,24)

Συναλλαγµατικές διαφορές

(133.017,35)

(283.793,75)

(25.385,14)

(9.510.806,72)
-

(12.227.925,94)
(204.051,24)

(33.462,39)

(475.658,63)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

30.898.381,77

32.026.767,53

1.260.167,99

14.217.636,10

78.402.953,39

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013

30.898.381,77

32.026.767,53

1.260.167,99

14.217.636,10

78.402.953,39

1.149.396,58

1.474.217,92

62.924,76

612.172,64

3.298.711,90

(176.960,54)

(241.507,66)

(1.178.478,69)

80.139,41

(5.314,59)

(74.824,82)

(117.141,98)

(20.262,76)

(19.921,56)

Αποσβέσεις
Πωλήσεις
Μεταφορές
Συναλλαγµατικές διαφορές

(34.638,78)

(760.010,49)

(191.965,08)

32.013.139,57

32.703.972,39

1.120.554,86

14.493.554,70

80.331.221,52

2012

48.554.797,63

6.596.464,50

195.477,92

1.773.353,89

57.120.093,94

2013

47.435.738,68

5.360.032,74

140.698,47

1.672.621,16

54.609.091,05

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

Στα παραπάνω ποσά περιλαµβάνεται µισθωµένος µηχανολογικός εξοπλισµός βάσει χρηµατοδοτικής
µίσθωσης ως ακολούθως:
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Κόστος
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

31/12/2013

31/12/2012

218.585,05

219.162,55

(108.330,08)
110.254,97

(70.566,12)
148.596,43

Εταιρεία
Έπιπλα και λοιπός
Οικόπεδα - κτίρια Μηχ/κός εξοπλισµός

Μεταφορικά µέσα

εξοπλισµός

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

67.304.395,52

Προσθήκες

-

Πωλήσεις

-

Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα

(993.961,63)

28.129.163,81
355.427,17
(2.300.179,40)
-

298.028,72
(43.854,23)
-

23.706.533,87
387.157,45
(9.447.896,56)
-

119.438.121,92
742.584,62
(11.791.930,19)
(993.961,63)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

66.310.433,89

26.184.411,58

254.174,49

14.645.794,76

107.394.814,72

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013

66.310.433,89

26.184.411,58

254.174,49

14.645.794,76

107.394.814,72

81.650,00

157.104,69

-

388.209,42

626.964,11

(564.462,41)

-

(241.341,57)

(805.803,98)

Προσθήκες
Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

66.392.083,89

25.777.053,86

254.174,49

14.792.662,61

107.215.974,85

57.348.450,83

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
12.846.365,24

22.626.996,77

280.821,51

21.594.267,31

Αποσβέσεις

928.843,90

1.023.381,74

4.523,87

715.822,61

Αποµείωση

12.352.711,08

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

Πωλήσεις
Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα

(204.051,24)

(2.228.890,91)
-

(31.628,25)
-

-

2.672.572,12
12.352.711,08

(9.443.533,03)
-

(11.704.052,19)
(204.051,24)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

25.923.868,98

21.421.487,60

253.717,13

12.866.556,89

60.465.630,60

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013

25.923.868,98

21.421.487,60

253.717,13

12.866.556,89

60.465.630,60

905.077,59

967.338,66

423,33

575.247,38

2.448.086,96

(507.432,92)

-

(239.347,84)

Αποσβέσεις
Πωλήσεις

-

(746.780,76)

26.828.946,57

21.881.393,34

254.140,46

13.202.456,43

62.166.936,80

2012

40.386.564,91

4.762.923,98

457,36

1.779.237,87

46.929.184,12

2013

39.563.137,32

3.895.660,52

34,03

1.590.206,18

45.049.038,05

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της
Εταιρείας.
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις που έχουν απροσδιόριστη διάρκεια ωφέλιµης ζωής (γήπεδα - οικόπεδα)
δεν υπόκεινται σε απόσβεση και ελέγχονται ετησίως για τυχόν αποµείωση. Το µεγαλύτερο ποσό που
προκύπτει από την σύγκριση µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου, αφού εξαιρεθούν οι δαπάνες που
πραγµατοποιηθούν κατά την πώληση και της αξία χρήσεως του αποτελεί την ανακτήσιµη αξία του
παγίου.
Η Εταιρεία έλαβε υπόψη της τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και σύµφωνα µε
την εκτίµηση των ενδείξεων αποµείωσης που διενέργησε, προέβη σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας των
παγίων περιουσιακών της στοιχειών.
Το ανακτήσιµο ποσό προέκυψε από την µελέτη που διενέργησε για λογαριασµό της εταιρείας
ανεξάρτητος εκτιµητής. Για να αποφασιστεί η εύλογη αξία των συγκεκριµένων ενσώµατων
περιουσιακών στοιχείων χρησιµοποιήθηκε επιτόκιο προεξόφλησης 11%. Ο ανεξάρτητος εκτιµητής
προέβει στην εκτίµηση των εύλογων αξιών χρησιµοποιώντας την µέθοδο της εύλογης αξίας µε αναφορά
σε τιµές αγοράς, προσαρµοσµένες σύµφωνα µε την φύση, την τοποθεσία και τις συνθήκες των
συγκεκριµένων παγίων.
Η ηµεροµηνία εκτίµησης ήταν η 31 ∆εκεµβρίου 2012. Οι βασικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν είναι
συνεπείς µε ανεξάρτητες εξωτερικές πηγές πληροφόρησης.
Συνέπεια των ανωτέρω, ήταν κατά τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012, ποσό
Ευρώ 15.147.917,70 που αφορά στην αποµείωση συγκεκριµένων ενσώµατων παγίων περιουσιακών
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στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων, να αναγνωριστεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος
επιβαρύνοντας το κόστος πωληθέντων.
Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης διαχειριστικής χρήσης, ποσό αναπόσβεστης αξίας Ευρώ 789.910,39
µεταφέρθηκε από τα ίδιο-χρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της
Εταιρείας στα επενδυτικά ακίνητα λόγω αλλαγής χρήσης των εν λόγω ενσώµατων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων.
16. Επενδυτικά ακίνητα
Όµιλος

Εταιρεία

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Μεταφορά από / (σε) ίδιο-χρησιµοποιούµενα πάγια
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές

28.427.341,66

26.597.397,08

993.961,63

993.961,63

(49.901,97)

-

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

29.371.401,32

27.591.358,71

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013

29.371.401,32

27.591.358,71

5.730,00

5.730,00

Προσθήκες
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές

(10.550,46)

-

29.366.580,86

27.597.088,71

3.160.044,57

2.646.700,11

Μεταφορά από / (σε) ίδιο-χρησιµοποιούµενα πάγια

204.051,24

204.051,24

Αποσβέσεις

539.796,47

489.244,24

Αποµείωση

2.795.206,62

2.795.206,62

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές

(13.830,29)

-

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

6.685.268,61

6.135.202,21

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013

6.685.268,61

6.135.202,21

564.899,48

513.886,02

Αποσβέσεις
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές

(3.853,71)

-

7.246.314,38

6.649.088,23

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2012

22.686.132,71

21.456.156,50

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2013

22.120.266,48

20.948.000,48

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

Τα ενοίκια από ακίνητα για το έτος 2013 και 2012 ανέρχονται για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα
σε:
Όµιλος
Εταιρεία
1/1/2012 31/12/2012
Ενοίκια από ακίνητα

1.210.473,61
1/1/2013 31/12/2013

Ενοίκια από ακίνητα

1.218.333,58

1/1/2012 31/12/2012
1.031.949,20
1/1/2013 31/12/2013
1.005.051,91

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα δεν διαφέρει από την λογιστική αξία, όπως αυτή
παρουσιάζεται στις ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις.
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17. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Όµιλος
Ιδιοπαραχθέν
Σήµατα και άδειες

Λογισµικό

Ιδιοπαραχθέν

λογισµικό υπό

λογισµικό

κατασκευή

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες

1.255.814,81

67.085.057,90

14.413,66

161.718,46

Μεταφορά

-

230.643,68

∆ιαγραφές

-

(133.841,05)

Συναλλαγµατικές διαφορές

(3.856,04)

(15.559,58)

78.938.174,74
10.997.729,83
(40,60)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

1.266.372,43

67.328.019,41

89.935.863,97

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013

1.266.372,43

67.328.019,41

89.935.863,97

14.813,47

4.102.735,14

Προσθήκες
Μεταφορά

-

∆ιαγραφές

-

Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

(2.169,04)

(7.666,59)
(11.227,53)

5.376.605,91
374,89

7.783.161,77

155.062.209,22

8.065.572,41

8.241.704,53

(11.228.373,51)
-

(133.841,05)
(19.456,22)

4.620.360,67

163.150.616,48

4.620.360,67

163.150.616,48

6.138.278,98

10.255.827,59

(5.376.605,91)
5.382.033,74

(7.666,59)
(13.021,68)

1.279.016,86

71.411.860,43

95.312.844,77

173.385.755,80

1.235.086,43

64.428.729,62

56.337.482,09

-

122.001.298,14

5.139,22

2.432.858,95

9.536.851,51

-

11.974.849,68

2.624.844,08

-

2.624.844,08

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποσβέσεις
Αποµείωση

-

∆ιαγραφές

-

Συναλλαγµατικές διαφορές

(3.933,37)

(133.736,27)

-

-

(13.415,90)

(40,60)

-

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

1.236.292,28

66.714.436,40

68.499.137,08

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013

1.236.292,28

66.714.436,40

11.957,27

1.009.168,89

Αποσβέσεις
∆ιαγραφές
Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

(1.939,98)
1.246.309,57

(133.736,27)
(17.389,87)

-

136.449.865,76

68.499.137,08

-

136.449.865,76

8.154.549,50

-

9.175.675,66

(7.462,80)

-

-

(7.462,80)

(10.852,85)

374,89

-

(12.417,94)

67.705.289,64

76.654.061,47

-

145.605.660,68

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2012

30.080,15

613.583,01

21.436.726,89

4.620.360,67

26.700.750,72

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2013

32.707,29

3.706.570,79

18.658.783,30

5.382.033,74

27.780.095,12

Εταιρεία
Ιδιοπαραχθέν
Σήµατα και άδειες

Λογισµικό

Ιδιοπαραχθέν

λογισµικό υπό

λογισµικό

κατασκευή

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

1.087.642,81

66.641.711,17

78.855.123,48
-

7.783.161,78

154.367.639,24

8.065.572,41

8.225.931,34

Προσθήκες

-

160.358,93

Μεταφορές

-

230.643,68

10.997.729,83

(11.228.373,51)
4.620.360,68

162.593.570,58

4.620.360,68

162.593.570,58

6.138.278,98

6.180.853,86

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

1.087.642,81

67.032.713,78

89.852.853,31

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013

1.087.642,81

67.032.713,78

89.852.853,31

Προσθήκες

-

Μεταφορές

-

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

42.574,88
-

5.376.605,91

(5.376.605,91)
5.382.033,75

-

-

1.087.642,81

67.075.288,66

95.229.459,22

168.774.424,44

1.087.642,70

63.998.646,58

56.254.430,83

-

121.340.720,11

2.422.977,92

9.536.851,51

-

11.959.829,43

2.624.844,08

-

2.624.844,08

-

135.925.393,62
135.925.393,62

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποσβέσεις

-

Αποµείωση

-

-

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

1.087.642,70

66.421.624,50

68.416.126,42

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013

1.087.642,70

66.421.624,50

68.416.126,42

-

383.705,23

8.154.549,50

-

8.538.254,73

1.087.642,70

66.805.329,73

76.570.675,92

-

144.463.648,35

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2012

0,11

611.089,28

21.436.726,89

4.620.360,68

26.668.176,96

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2013

0,11

269.958,93

18.658.783,30

5.382.033,75

24.310.776,09

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

-

Κατά την διάρκεια της προηγούµενης διαχειριστικής χρήσης, η διοίκηση του Οµίλου / Εταιρείας,
λαµβάνοντας υπόψη συγκεκριµένες ενδείξεις αποµείωσης, όπως συνολικές συνθήκες που επικρατούν
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στις αγορές καθώς και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στην βιοµηχανία τηλεπικοινωνιών,
αποφάσισε να αποµειώσει την οµάδα ασώµατων ακινητοποιήσεων «Omnimax». Για το προϊόν
«Omnimax» η ∆ιοίκηση του Οµίλου / Εταιρείας επανεκτίµησε τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς, οι οποίες
είχαν µεταβληθεί ταχύτατα τα τελευταία δύο χρόνια. Με βάση την τρέχουσα τάση των πωλήσεων και την
προβολή αυτών στο µέλλον, το συγκεκριµένο προϊόν δεν αναµενόταν να δηµιουργήσει µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη στον Όµιλο / Εταιρεία. Η επίδραση της αποµείωσης στην κατάσταση συνολικού
εισοδήµατος του 2012 ανήλθε σε ποσό Ευρώ 2.624.844,08.
18. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Οι µεταβολές στις συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες αναλύονται ως ακολούθως:
Εταιρεία
31/12/2013
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31/12/2012

19.448.597,05

19.448.597,05

19.448.597,05

19.448.597,05

Στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εξετάστηκε εάν υπάρχουν ενδείξεις που να
υποδεικνύουν τυχόν αποµείωση στις λογιστικές αξίες των συµµετοχών σε θυγατρικές. Από τη διαδικασία
αυτή δεν προέκυψαν σχετικές ενδείξεις αποµείωσης.
Τα ποσοστά συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρείες και οι λογιστικές αξίες της επένδυσης της Εταιρείας
προς αυτές κατά την 31 ∆εκεµβρίου αναλύονται ως ακολούθως:
Θυγατρικές
Επωνυµία

Χ ώρα

Ποσοστό

31/12/2013

Intracom Svyaz

Ρωσία

100,00%

430.760,79

100,00%

Intracom doo Skopje

Π.Γ.∆.Μ.

100,00%

680.000,00

100,00%

680.000,00

Intracom Bulgaria SA

Βουλγαρία

100,00%

2.909.951,23

100,00%

2.909.951,23

Intracom Holdings International Ltd

Κύπρος

100,00%

3.352.984,57

100,00%

3.352.984,57

Intralban SHA

Αλβανία

95,00%

1.943.048,16

95,00%

1.943.048,16

Intrarom SA

Ρουµανία

73,68%

9.951.352,30

73,68%

9.951.352,30

Ινδία

95,00%

180.500,00

95,00%

Σύνολο

19.448.597,05

Sitronics Intracom India Private Limited

31/12/2012

Λογιστική αξία

Ποσοστό

Λογιστική αξία
430.760,79

180.500,00
19.448.597,05

Υπό-θυγατρικές (µέσω θυγατρικής Intracom Holdings International Ltd):
Χώρα
Επωνυµία
Intracom Holdings International Ltd

εγκατάστασης

Ποσοστό

Ποσοστό

συµµετοχής

συµµετοχής

31/12/2013

31/12/2012

Κύπρος

100,00%

100,00%

- Intracom Middle East FZE

ΗΑΕ

100,00%

100,00%

- Intracom Middle East LLC

ΗΑΕ

100,00%

100,00%

- Conklin Corporation

ΗΠΑ

100,00%

100,00%

Σερβία

100,00%

100,00%

- Intracom Doo Belgrade
- E-Teleserv
- Intracom Doo Armenia

Σερβία

100,00%

100,00%

Αρµενία

100,00%

100,00%

- Intracom Telecom Technologies Ltd

Κύπρος

100,00%

100,00%

- Intracom Operations Ltd

Κύπρος

100,00%

100,00%

- Intracom Telecom Solutions S.R.L.

Μολδαβία

100,00%

100,00%

- Intracom Telecom Solutions Saudi Arabia

Σαουδική Αραβία

95,00%

95,00%

- Sitronics Intracom India Private Limited

Ινδία

5,00%

5,00%

19. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
∆εν υπάρχουν επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες τόσο από τον Όµιλο όσο και από την Εταιρεία.
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20. Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση
Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις αποτελούν συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο των µη
εισηγµένων εταιρειών «Intracom Construct» µε ποσοστό συµµετοχής 8% και «Lotrom» µε ποσοστό
συµµετοχής 16%. Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις αποτιµώνται στο κόστος δεδοµένου ότι δεν
διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά, η δε εύλογη αξία τους δεν µπορεί να υπολογιστεί µε
αξιοπιστία. Οι συγκεκριµένες επενδύσεις αφορούν σε επενδύσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από την
Θυγατρική εταιρεία Intrarom και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ποσά στην µητρική εταιρεία.
Όµιλος

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31/12/2013

31/12/2012

261.923,00

269.265,79

(1.552,44)
260.370,56

(7.342,79)
261.923,00

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα κατωτέρω:
Όµιλος
31/12/2013

31/12/2012

260.370,56

261.923,00

260.370,56

261.923,00

Μη εισηγµένοι τίτλοι
- Συµµετοχικοί τίτλοι

21. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Όµιλος

∆άνεια εισπρακτέα
∆άνεια σε θυγατρικές επιχειρήσεις (σηµ 37)

Εταιρεία

31/12/2013

31/12/2012

16.609,48

15.981,60

-

-

16.609,48

15.981,60

31/12/2013

31/12/2012

-

-

17.042.614,47

14.448.356,70

17.042.614,47

14.448.356,70

22. Αναβαλλόµενη φορολογία
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικό
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα
συνολικά ποσά αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, προ συµψηφισµού είναι τα
παρακάτω:
Όµιλος
31/12/2013

Εταιρεία
31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες
Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών

21.931.320,29

17.865.774,65

21.260.429,21

3.104.209,20

2.077.978,46

2.974.565,60

17.040.194,06
2.056.491,21

25.035.529,49

19.943.753,11

24.234.994,81

19.096.685,27

(2.464.030,81)

(1.960.596,63)

(2.446.118,80)

(1.915.987,76)

(123.311,43)

(209.380,49)

(110.390,60)

(199.018,03)

(2.587.342,24)

(2.169.977,12)

(2.556.509,40)

(2.115.005,79)

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Πληρωτέες µετά από 12 µήνες
Πληρωτέες εντός 12 µήνες

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

22.448.187,25

17.773.775,99

21.678.485,41

16.981.679,48

22.459.050,38

17.777.217,05

21.678.485,41

16.981.679,48

(10.863,13)
22.448.187,25

(3.441,06)
17.773.775,99

21.678.485,41

16.981.679,48

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:
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Όµιλος
31/12/2013
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

Εταιρεία
31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

17.773.775,99

13.216.787,22

16.981.679,48

12.348.070,63

4.507.278,45

4.562.649,04

4.520.039,22

4.609.618,29

176.766,71

23.990,56

176.766,71

23.990,56

Πίστωση κατάστασης συνολικού εισοδήµατος
(σηµ. 14)
Πίστωση ιδίων κεφαλαίων
Συναλλαγµατικές διαφορές

(9.633,90)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

22.448.187,25

(29.650,83)
17.773.775,99

-

-

21.678.485,41

16.981.679,48

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της
χρήσης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής
είναι οι παρακάτω:
Όµιλος
Προβλέψεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

3.848.831,06

Φορολογικές

∆εδουλευµένα

Αποµείωση

ζηµιές

έξοδα

αποθεµάτων

149.361,16

Λοιπά

Σύνολο

1.022.092,76

7.917.665,14

2.667.815,92

15.605.766,04

670.585,36

533.821,65

2.679.501,31

4.344.478,59

(Χρέωση)/πίστωση στην κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος
(Χρέωση)/πίστωση ιδίων κεφαλαίων
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Απόκτηση θυγατρικής

460.570,27

-

23.990,56

-

148,04

(9.484,04)

(1.332,41)

-

(19.813,67)

23.990,56
(30.482,08)

4.333.539,93

139.877,12

1.691.345,71

8.451.486,79

5.327.503,56

19.943.753,11

4.333.539,93
-

139.877,12
-

1.691.345,71
-

8.451.486,79
-

5.327.503,56
-

19.943.753,11
-

834.684,07

987.037,51

2.101.731,43

4.926.204,49

(Χρέωση)/πίστωση στην κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος
(Χρέωση)/πίστωση ιδίων κεφαλαίων
Μεταφορές
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

1.002.751,48

-

176.766,71

-

-

-

-

-

-

-

107,78

1.240,26
5.514.298,38

(6.041,11)
133.836,01

(2.643,68)
2.523.386,10

9.438.524,30

(3.858,07)
7.425.484,70

176.766,71
107,78
(11.302,60)
25.035.529,49

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Επιταχυνόµενες
φορολογικές
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

∆εδουλευµένο

αποσβέσεις

εισόδηµα

Λοιπά

Σύνολο

(1.814.626,83)

(200.359,47)

(373.992,52)

(2.388.978,82)

(Χρέωση)/πίστωση στην κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013

(35.179,21)
280,97

5.311,90
-

248.037,76
550,28

218.170,45
831,25

(1.849.525,07)

(195.047,57)

(125.404,48)

(2.169.977,12)

(1.849.525,07)

(195.047,57)

(125.404,48)

(2.169.977,12)

(5.895,61)

(418.926,04)

(Χρέωση)/πίστωση στην κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος
Μεταφορές
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

(499.190,32)

86.159,89

-

-

(107,78)

690,01

-

978,69

(2.348.025,38)

(108.887,68)

(130.429,18)

(107,78)
1.668,70
(2.587.342,24)

Ο Όµιλος έχει αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές ύψους Ευρώ 47.619.862,00 (USD 65.752.552,00)
(2012: Ευρώ 46.661.362,00 (USD 64.350.685,00)), για τις οποίες δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση στην κατάσταση οικονοµικής θέσης λόγω του ότι δεν αναµένονται φορολογικά
κέρδη στο άµεσο µέλλον ώστε αυτές να συµψηφιστούν.

Σελίδα 51 από 68

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2013
(Ποσά σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Εταιρεία
Προβλέψεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

3.833.978,59

Φορολογικές

∆εδουλευµένα

Αποµείωση

ζηµιές

έξοδα

αποθεµάτων

Λοιπά

Σύνολο

-

1.154.748,67

7.917.665,14

1.748.990,74

14.655.383,14

494.526,28

-

655.854,58

533.821,65

2.733.109,06

4.417.311,57

23.990,56

-

4.352.495,43

-

1.810.603,25

8.451.486,79

4.482.099,80

19.096.685,27

4.352.495,43

-

1.810.603,25

8.451.486,79

4.482.099,80

19.096.685,27

1.020.195,85

-

834.160,58

987.037,51

2.120.041,11

4.961.435,05

176.766,71

-

-

-

-

-

-

(Χρέωση)/πίστωση στην κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος
(Χρέωση)/πίστωση ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013

-

-

-

23.990,56

(Χρέωση)/πίστωση στην κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος
(Χρέωση)/πίστωση ιδίων κεφαλαίων
Μεταφορές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

5.549.457,99

-

2.644.763,83

176.766,71

9.438.524,30

107,78

107,78

6.602.248,69

24.234.994,81

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Επιταχυνόµενες
φορολογικές
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

∆εδουλευµένο

αποσβέσεις

εισόδηµα

Λοιπά

Σύνολο

(1.808.076,78)

(200.359,47)

(298.876,26)

(2.307.312,51)

(Χρέωση)/πίστωση στην κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος

(36.393,29)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

5.311,90

223.388,11

192.306,72

(1.844.470,07)

(195.047,57)

(75.488,15)

(2.115.005,79)

(1.844.470,07)

(195.047,57)

(75.488,15)

(2.115.005,79)

86.159,89

(27.581,25)

(441.395,83)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
(Χρέωση)/πίστωση στην κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος

(499.974,47)

Μεταφορές

-

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

(2.344.444,54)

(108.887,68)

(107,78)

(107,78)

(103.177,18)

(2.556.509,40)

Στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις στην κατηγορία «Λοιπά» του Οµίλου και της Εταιρείας
περιλαµβάνεται ποσό Ευρώ 3.938.458,60 (2012: Ευρώ 3.029.583,54) το οποίο αφορά σε αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση, η οποία προέκυψε από την αποµείωση των ενσώµατων παγίων περιουσιακών
στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων (βλέπε σηµείωση 15, 16).
Επίσης περιλαµβάνεται ποσό Ευρώ 2.436.259,60 (2012: Ευρώ 1.201.029,21) το οποίο αφορά
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση από προσωρινές διαφορές στις αξίες των ασώµατων παγίων
περιουσιακών στοιχείων.
Η Εταιρεία έχει αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές στο τέλος της χρήσης 2013 ύψους Ευρώ
26.267.536,07 (2012 Ευρώ 11.398.821,34) για τις οποίες δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση στην κατάσταση οικονοµικής θέσης λόγω του ότι δεν αναµένονται φορολογικά
κέρδη στο άµεσο µέλλον ώστε αυτές να συµψηφιστούν.
23. Αποθέµατα
Όµιλος
31/12/2013
Πρώτες και βοηθητικές ύλες

27.533.223,63

Εταιρεία
31/12/2012
34.808.573,19

31/12/2013
15.582.560,85

31/12/2012
22.780.479,01

Ηµιτελή προϊόντα

7.301.395,00

7.889.773,18

6.434.913,14

6.745.846,30

Έτοιµα προϊόντα

16.927.639,66

17.322.659,20

16.050.224,39

16.596.793,37

Παραγωγή σε εξέλιξη
Εµπορεύµατα
Σύνολο

1.048.890,35

502.850,54

15.317.600,66

18.581.958,56

14.510.413,08

-

17.314.920,95

-

68.128.749,30

79.105.814,67

52.578.111,46

63.438.039,63

18.972.442,32

Μείον: Προβλέψεις για βραδέως κινούµενα και απαξιωµένα αποθέµατα
Πρώτες και βοηθητικές ύλες

19.827.799,88

21.688.100,79

13.055.733,93

Ηµιτελή προϊόντα

5.517.423,97

5.292.779,12

5.278.468,03

5.074.874,39

Έτοιµα προϊόντα

14.090.194,88

13.413.731,94

13.353.066,45

12.677.160,21

Εµπορεύµατα

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία

4.659.325,20

5.575.421,96

4.614.748,12

5.532.957,03

44.094.743,93

45.970.033,81

36.302.016,53

42.257.433,95

24.034.005,37

33.135.780,86

16.276.094,93

21.180.605,68

Για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013 η επιπλέον πρόβλεψη βραδέως κινούµενων και
απαξιωµένων αποθεµάτων που σχηµατίστηκε για τον Όµιλο και την Εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των
Ευρώ 6.697.992,61 και Ευρώ 2.504.136,64 αντίστοιχα. Η πρόβλεψη αποθεµάτων που χρησιµοποιήθηκαν
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από τον Όµιλο και την Εταιρεία ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 8.573.282,49 και Ευρώ 8.459.554,06
αντίστοιχα.
Για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2012 η επιπλέον πρόβλεψη βραδέως κινούµενων και
απαξιωµένων αποθεµάτων που σχηµατίστηκε για τον Όµιλο και την Εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των
Ευρώ 7.854.400,17 και Ευρώ 6.166.574,41 αντίστοιχα. Οι καταστροφές αποθεµάτων που
πραγµατοποιήθηκαν από τον Όµιλο και την Εταιρεία ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 4.045.384,61 και
3.497.466,12 αντίστοιχα.
∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των αποθεµάτων του Οµίλου και της Εταιρείας.
24. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Όµιλος
31/12/2013
Πελάτες

114.256.513,51

Εταιρεία
31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

128.744.176,01

67.203.074,77

72.529.825,62

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης

(13.861.076,22)

(13.898.241,99)

(11.075.870,46)

(12.557.959,61)

Τελικές εµπορικές απαιτήσεις

100.395.437,29

114.845.934,02

56.127.204,31

59.971.866,01

1.803.554,79

3.656.397,75

362.778,42

449.197,90

91.475.804,79

81.727.521,54

135.860.539,41

130.227.730,25

Προκαταβολές προµηθευτών
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (σηµ 37)
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

6.157.052,57

6.536.936,97

3.555.871,82

4.299.167,56

199.831.849,44

206.766.790,28

195.906.393,96

194.947.961,72

34.016.845,71

37.038.151,78

32.783.807,27

34.845.249,15

165.815.003,73

169.728.638,50

163.122.586,69

160.102.712,57

199.831.849,44

206.766.790,28

195.906.393,96

194.947.961,72

Το αναπόσβεστο κόστος των απαιτήσεων µη κυκλοφορούντος ενεργητικού προσδιορίσθηκε µε βάση τις
µελλοντικές ταµειακές ροές των στοιχείων αυτών, προεξοφληµένες µε µέσο επιτόκιο 5,415% (2012:
6,970%).
Η µεταβολή της πρόβλεψης αποµείωσης των απαιτήσεων από πελάτες για τις χρήσεις που έληξαν στις 31
∆εκεµβρίου 2013 και 2012 στον Όµιλο και την Εταιρεία είναι η παρακάτω:
Όµιλος
Εταιρεία
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

(11.749.540,73)

(10.624.867,72)

(3.076.447,86)

(2.532.644,58)

Προβλέψεις αποµείωσης εµπορικών απαιτήσεων
(σηµ 10)
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις αποµειώσεις
χρήσεως

669.593,24

552.542,30

Αντιστροφή αχρησιµοποίητων προβλέψεων
αποµείωσης
Συναλλαγµατικές διαφορές

173.207,58
84.945,78

47.010,39

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012

(13.898.241,99)

(12.557.959,61)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013

(13.898.241,99)

(12.557.959,61)

Προβλέψεις αποµείωσης εµπορικών απαιτήσεων
(σηµ 10)

(381.622,29)

-

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις αποµειώσεις
χρήσεως

298.842,66

1.378.828,94

Αντιστροφή αχρησιµοποίητων προβλέψεων
αποµείωσης
Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

394,14
119.551,26
(13.861.076,22)

103.260,21
(11.075.870,46)

Η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων από πελάτες για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2013
και 2012 στον Όµιλο και την Εταιρεία είναι η παρακάτω:
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Όµιλος
Μη αποµειωµένα υπόλοιπα πελατών σε καθυστέρηση
Μη αποµειωµένα
και µη
Σύνολο

καθυστερηµένα

< 30 ηµέρες

30 – 60 ηµέρες

60 – 90 ηµέρες

90 – 120 ηµέρες

>120 ηµέρες

2013

100.395.437,29

52.426.731,52

4.250.515,76

966.141,68

1.307.695,94

2.598.587,60

38.845.764,79

2012

114.845.934,02

69.851.483,36

5.357.048,05

1.162.924,74

913.464,98

558.224,73

37.002.788,16

Εταιρεία
Μη αποµειωµένα υπόλοιπα πελατών σε καθυστέρηση
Μη αποµειωµένα
και µη
Σύνολο

καθυστερηµένα

< 30 ηµέρες

30 – 60 ηµέρες

60 – 90 ηµέρες

90 – 120 ηµέρες

>120 ηµέρες

2013

56.127.204,31

31.176.035,02

2.856.670,89

277.055,86

403.216,24

13.963,74

21.400.262,56

2012

59.971.866,01

34.099.931,60

3.314.521,03

373.356,77

745.705,05

98.953,11

21.339.398,45

Η είσπραξη των εµπορικών απαιτήσεων οι οποίες συνδέονται µε µακροχρόνιες συµβάσεις κατασκευής
έργων πραγµατοποιούνται σταδιακά µε την αποδοχή του έργου από τον πελάτη. Για τον λόγο αυτό δεν
προσδιορίζονται από τις συµβάσεις ακριβείς ηµεροµηνίες είσπραξης των εµπορικών απαιτήσεων και
εποµένως το σύνολο των εµπορικών απαιτήσεων θεωρείται µη καθυστερηµένο. ∆εν υφίστανται
εµπράγµατα βάρη επί των απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας.
25. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Όµιλος
31/12/2013
∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

15.590.965,73

Εταιρεία
31/12/2012
12.224.929,07

31/12/2013

31/12/2012

5.968.036,88

3.960.907,85

17.388.322,91

18.701.121,63

9.933.874,84

11.334.982,09

32.979.288,64

30.926.050,70

15.901.911,72

15.295.889,94

Οι τραπεζικές καταθέσεις αποδίδουν έσοδα από τόκους µε βάση τα ηµερήσια κυµαινόµενα τραπεζικά
επιτόκια καταθέσεων. Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις πραγµατοποιούνται για περιόδους
µεταξύ µιας ηµέρας και τριών µηνών, ανάλογα µε τις άµεσες ταµειακές ανάγκες της Εταιρείας και του
Οµίλου και αποδίδουν έσοδα από τόκους στα συγκεκριµένα βραχυπρόθεσµα τραπεζικά επιτόκια. Η
εύλογη αξία των ταµειακών διαθεσίµων και των βραχυπρόθεσµων ταµειακών καταθέσεων ανέρχεται σε
ποσό Ευρώ 32.979.288,64 για τον Όµιλο (2012 Ευρώ 30.926.050,70) και σε ποσό Ευρώ 15.901.911,72
για την Εταιρεία (2012 Ευρώ 15.295.889,94).
Το πραγµατικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών καταθέσεων για την Εταιρεία ήταν 2,154%
(2012: 2,372%).
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στα εξής νοµίσµατα:
Όµιλος
31/12/2013
Ευρώ

9.020.215,27

Εταιρεία
31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

10.124.712,49

6.482.982,23

6.223.168,68
9.033.213,12

∆ολλάρια (USD)

10.443.550,51

9.724.644,97

9.398.389,75

Λοιπά

13.515.522,86

11.076.693,24

20.539,74

39.508,14

32.979.288,64

30.926.050,70

15.901.911,72

15.295.889,94

26. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και προηγούµενης χρήσης δεν ταξινοµήθηκαν µη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες.
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27. Μετοχικό κεφάλαιο
Αριθµός µετοχών
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

Κοινές µετοχές

Σύνολο

7.760.456

227.769.383,60

227.769.383,60

7.760.456

227.769.383,60

227.769.383,60

7.760.456

227.769.383,60

227.769.383,60

7.760.456

227.769.383,60

227.769.383,60

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και προηγούµενης διαχειριστικής χρήσης δεν πραγµατοποιήθηκαν
µεταβολές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 και 31 ∆εκεµβρίου 2012 το εγκεκριµένο, εκδοθέν και πλήρως καταβληµένο
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 7.760.456 µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 29,35 η
καθεµία.
28. Αποθεµατικά
Όµιλος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

Τακτικό

Αφορολόγητα

αποθεµατικό

αποθεµατικά

492.944,84

40.414.925,12

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές), µετά φόρων

-

-

Συναλλαγµατικές διαφορές

-

-

Σχηµατισµός αποθεµατικών
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013

-

-

(1.942.058,39)

διαφορές

(95.962,25)
-

Σύνολο

(4.147.501,54)
(299.473,63)

26.379,60

-

34.818.310,03
(95.962,25)
(299.473,63)
26.379,60

492.944,84

40.414.925,12

(2.011.641,04)

(4.446.975,17)

34.449.253,75

492.944,84

40.414.925,12

(2.011.641,04)

(4.446.975,17)

34.449.253,75

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές), µετά φόρων

-

-

Συναλλαγµατικές διαφορές

-

-

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

Συναλλαγµατικές
Λοιπά αποθεµατικά

492.944,84

40.414.925,12

(392.398,81)

(432.109,51)

(2.404.039,85)

(4.879.084,68)

(392.398,81)
(432.109,51)
33.624.745,43

Εταιρεία
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές), µετά φόρων
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές), µετά φόρων
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

Τακτικό

Αφορολόγητα

αποθεµατικο

αποθεµατικά

1.906,30
-

40.414.925,12

(2.168.904,15)

διαφορές

Σύνολο
-

38.247.927,27

(95.962,25)

-

1.906,30

40.414.925,12

(2.264.866,40)

-

38.151.965,02

1.906,30

40.414.925,12

(2.264.866,40)

-

38.151.965,02

(392.398,81)

-

(2.657.265,21)

-

1.906,30

-

Συναλλαγµατικές
Λοιπά αποθεµατικά

40.414.925,12

(95.962,25)

(392.398,81)
37.759.566,21

(α)
Τακτικό αποθεµατικό
Το τακτικό αποθεµατικό σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας (Ν.2190/20,
άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 5% των ετησίων καθαρών (µετά φόρων)
κερδών, είναι υποχρεωτικό να µεταφερθεί στο Τακτικό αποθεµατικό µέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα
τρίτο του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
κάλυψη ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και ως εκ τούτου δε
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
(β)
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
Παρακολουθούνται τα αποθεµατικά που σχηµατίζονται από κέρδη, τα οποία µε βάση ειδικές διατάξεις
αναπτυξιακών νόµων, που ισχύουν κάθε φορά, δεν φορολογούνται, γιατί χρησιµοποιήθηκαν για την
απόκτηση νέου πάγιου παραγωγικού εξοπλισµού. ∆ηλαδή, σχηµατίζονται από κέρδη για τα οποία δεν
υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται φόρος.
Σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία τα αφορολόγητα αποθεµατικά δεν φορολογούνται µε τη
προϋπόθεση να µην διανεµηθούν. Σε περίπτωση διανοµής, καταβάλλεται φόρος εισοδήµατος επί των
διανεµηθέντων ποσών βάσει των ισχυόντων φορολογικών συντελεστών. Η Εταιρεία δεν έχει την
πρόθεση να διανείµει το σύνολο ή µέρος αυτών των αποθεµατικών στο άµεσο µέλλον και ως εκ τούτου
δεν σχηµάτισε αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση.
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29. ∆άνεια
Όµιλος

Εταιρεία

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µίσθωσεις

12.144,56

19.179,08

-

-

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων

12.144,56

19.179,08

-

-

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικές υπεραναλήψεις
Τραπεζικά δάνεια µεταβλητού επιτοκίου
Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µίσθωσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων
Σύνολο δανείων

229.085,84

654.496,64

112.209.558,02

109.995.930,40

-

-

108.400.000,00

108.400.600,00

6.954,80

75.472,28

112.445.598,66

110.725.899,32

108.400.000,00

-

108.400.600,00

-

112.457.743,22

110.745.078,40

108.400.000,00

108.400.600,00

Στις 27 Ιουνίου 2008 η Εταιρεία υπέγραψε οµολογιακό δάνειο ποσού Ευρώ 150.000.000 µε επιτόκιο
Euribor πλέον αναπροσαρµοζόµενου περιθωρίου το οποίο θα προσδιοριζόταν σε συνάρτηση µε τον
χρηµατοοικονοµικό δείκτη «Σύνολο Καθαρού Τραπεζικού ∆ανεισµού προς Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και
Αποσβέσεων (EBITDA) και Σύνολο Καθαρού Τραπεζικού ∆ανεισµού προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων. Το
κεφάλαιο του οµολογιακού δανείου επρόκειτο να εξοφληθεί ως εξής: Ευρώ 15.000.000 το πρώτο έτος,
Ευρώ 15.000.000 το δεύτερο έτος ενώ το ποσό των Ευρώ 120.000.000 θα είναι πληρωτέο το τρίτο έτος
µε δυνατότητα της Εταιρείας να αιτηθεί την παράταση της αρχικής διάρκειας του Οµολογιακού ∆ανείου
για ένα έτος κάθε φορά. H JSC SITRONICS και η INTRACOM HOLDINGS έχουν εγγυηθεί την εν λόγω
συµφωνία µε ποσοστό 51% και 49% αντίστοιχα.
Το Οµολογιακό ∆άνειο της Εταιρείας ύψους Ευρώ 120.000.000 δεν εξοφλήθηκε το τρίτο έτος, και πιο
συγκεκριµένα στις 4 Ιουλίου 2011 αλλά ανανεώθηκε για το χρονικό διάστηµα 4 Ιουλίου 2011 – 4
Οκτωβρίου 2011. Στη συνέχεια ανανεώθηκε για το χρονικό διάστηµα 4 Οκτωβρίου 2011 – 30 ∆εκεµβρίου
2011.
Στις 30 ∆εκεµβρίου 2011 η Εταιρεία αποπλήρωσε ποσό Ευρώ 30.000.000 και το υπόλοιπο ποσό Ευρώ
90.000.000 ανανεώθηκε για το διάστηµα 30 ∆εκεµβρίου 2011- 28 Φεβρουαρίου 2012 και στη συνέχεια
ανανεώθηκε για το διάστηµα 28 Φεβρουαρίου 2012 µε 30 Απριλίου 2012.
Η ∆ιοίκηση συνεχίζει τις συνοµιλίες µε τις δανείστριες τράπεζες προκειµένου να ολοκληρωθούν οι
διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τους όρους που θα διέπουν την αναχρηµατοδότηση του οµολογιακού
κοινοπρακτικού δανείου.
Το πραγµατικό σταθµισµένο µέσο επιτόκιο του συνόλου των δανείων για τον Όµιλο και την Εταιρεία για
το 2013 ήταν 5,406% και 5,415% αντίστοιχα (Χρήση 2012: 6,917% και 6,970% αντίστοιχα).
Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται στα εξής νοµίσµατα:
Όµιλος
31/12/2013
Ευρώ
Λοιπά

Εταιρεία
31/12/2012

112.211.713,25

109.843.084,86

246.029,97

901.993,54

112.457.743,22

110.745.078,40

31/12/2013
108.400.000,00

31/12/2012
108.400.600,00

-

-

108.400.000,00

108.400.600,00

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής:
Όµιλος

Εταιρεία

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

Μεταξύ 1 και 2 ετών

10.347,42

12.366,65

-

31/12/2012

Μεταξύ 2 και 5 ετών

1.797,14

6.812,43

-

-

12.144,56

19.179,08

-

-

-

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις:
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Όµιλος
31/12/2013

Εταιρεία
31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης- ελάχιστα
µισθώµατα
Μέχρι 1 έτος

7.581,00

79.516,44

-

-

Από 2 έως 5 έτη

12.803,92

20.481,20

-

-

Σύνολο

20.384,92

99.997,64

-

-

(1.285,56)

(5.346,28)

-

-

Μείον: Mελλοντικές χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής
µίσθωσης

19.099,36

94.651,36

-

-

-

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων
χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει ως εξής:
Μέχρι 1 έτος
Από 2 έως 5 έτη
Σύνολο

6.954,80

75.472,28

-

12.144,56

19.179,08

-

-

19.099,36

94.651,36

-

-

30. Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα
Ανάλυση συνολικών προβλέψεων:
Όµιλος
31/12/2013
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο

2.574.621,42

Εταιρεία
31/12/2012
2.653.714,27

31/12/2013
2.027.515,55

31/12/2012
2.143.285,63

616.417,22

605.660,36

469.370,06

508.018,20

3.191.038,64

3.259.374,63

2.496.885,61

2.651.303,83

Όµιλος
Μη Ληφθείσες
Εγγυήσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

2.527.425,26

Άδειες
796.111,97

Επαναταξινοµήσεις προβλέψεων

(556.910,72)
387.494,35

889.885,11

485.557,69

1.762.937,15

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως

(211.433,11)

(573.855,82)

(578.112,17)

(1.363.401,10)

Αντιλογισµός προβλέψεων χρήσεως

(515.782,02)

(4.911,43)

-

(18.933,04)

(3.441,21)

(661,81)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013

3.259.374,63

1.611.860,72

1.103.788,62

543.725,29

3.259.374,63

270.897,93

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

(23.036,06)

543.725,29

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως

Συναλλαγµατικές διαφορές

(520.693,45)

1.103.788,62

26.905,78

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως

-

1.611.860,72

Επαναταξινοµήσεις προβλέψεων

Αντιλογισµός προβλέψεων χρήσεως

556.910,72

Σύνολο
3.403.568,09

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως

Συναλλαγµατικές διαφορές

-

Λοιπά
80.030,86

84.162,87

(26.905,78)
7.222,44

(399.446,89)

(888,33)

(5.202,73)

(1.011,15)

(10.068,47)

(16.282,35)

(10.121,84)

(2.075,89)

(1.803,93)

(14.001,66)

1.494.892,97

1.183.976,12

-

362.283,24

512.169,55

(400.335,22)

3.191.038,64

Εταιρεία
Μη Ληφθείσες
Εγγυήσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Αντιλογισµός προβλέψεων χρήσεως
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
Αντιλογισµός προβλέψεων χρήσεως
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013

Άδειες

Λοιπά

1.780.291,71

608.492,64

16.758,51

140.595,84

353.203,75

267.743,40

(515.782,02)

-

-

Σύνολο
2.405.542,86
761.542,99
(515.782,02)

1.405.105,53

961.696,39

284.501,91

2.651.303,83

1.405.105,53

961.696,39

284.501,91

2.651.303,83

(193.032,25)
1.212.073,28

48.614,03
1.010.310,42

-

48.614,03

-

(193.032,25)

(10.000,00)
274.501,91

(10.000,00)
2.496.885,61
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31. Επιχορηγήσεις
Όµιλος
31/12/2013
-

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Προσθήκες

31/12/2013

2.414,61

70.498,59

Αποσβέσεις (Σηµ.11)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

Εταιρεία
31/12/2012
-

-

2.414,61

-

(2.414,61)

70.498,59

31/12/2012

-

-

-

-

(2.414,61)

-

-

32. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού αφορούν σε πρόγραµµα καθορισµένων παροχών σύµφωνα µε το
νόµο 2112/20, µε βάση τον οποίο ο εργαζόµενος δικαιούται σε αποζηµίωση σε περίπτωση τερµατισµού
της εργασιακής σχέσης, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω συµπλήρωσης των προϋποθέσεων για
συνταξιοδότηση.
Οι υποχρεώσεις των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου που απορρέουν από την υποχρέωση τους να
καταβάλουν αποζηµιώσεις λόγω συνταξιοδότησης δεν προσδιορίστηκαν µέσω αναλογιστικών µελετών
λόγω του ότι απασχολείται σχετικά µικρός αριθµός εργαζοµένων στις εταιρείες αυτές. Η επίδραση στην
κατάσταση συνολικού εισοδήµατος και την καθαρή θέση του Οµίλου θεωρείται ασήµαντη.
Ο Όµιλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρηµατοδότηση της αποζηµίωσης.
Όµιλος

Εταιρεία

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

Υποχρεώσεις κατάστασης οικονοµικής θέσης για :
Συνταξιοδοτικές παροχές

7.794.466,11

7.362.133,35

7.788.071,63

7.352.785,82

1.393.527,52

1.655.378,88

1.395.226,30

1.652.419,77

Χρεώσεις στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος
Συνταξιοδοτικές παροχές

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος έχουν ως εξής:
Όµιλος

Εταιρεία

1/1/2013-

1/1/2012-

1/1/2013-

1/1/2012-

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

298.429,94

551.285,83

300.128,72

548.326,72

Χρηµατοοικονοµικό κόστος

272.053,08

335.326,76

272.053,08

335.326,76

1.048.245,39

875.876,95

1.048.245,39

Επίδραση περικοπής/ διακανονισµού/Τερµατικές παροχές
Κόστος προϋπηρεσίας λόγω τροποποίησεων

(225.200,89)

(107.110,66)

(225.200,89)

875.876,95
(107.110,66)

Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους
(σηµ.13)

1.393.527,52

1.655.378,88

1.395.226,30

1.652.419,77

Μεταβολή παρούσας αξίας δέσµευσης καθορισµένων παροχών:
Όµιλος
31/12/2013
Παρούσας αξίας δέσµευσης καθορισµένων παροχών

7.362.133,35

Εταιρεία
31/12/2012
6.850.320,00

31/12/2013
7.352.785,82

31/12/2012
6.843.403,26

Κόστος τόκων

272.053,08

335.326,76

272.053,08

335.326,76

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

298.429,94

551.285,83

300.128,72

548.326,72

Καταβληθείσες αποζηµιώσεις
Επίδραση περικοπής/ διακανονισµού/Τερµατικές παροχές
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµίες
Κόστος προϋπηρεσίας λόγω τροποποίησεων
Συναλλαγµατικές διαφορές
Παρούσας αξίας δέσµευσης καθορισµένων παροχών

(1.529.106,01)

(1.262.990,02)

(1.529.106,01)

(1.262.990,02)

1.048.245,39

875.876,95

1.048.245,39

875.876,95

569.165,52

119.952,81

569.165,52

119.952,81

(225.200,89)

(107.110,66)

(225.200,89)

(107.110,66)

(1.254,27)

(528,32)

7.794.466,11

7.362.133,35

-

-

7.788.071,63

7.352.785,82

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για σκοπούς υπολογισµού της υποχρέωσης
είναι οι εξής:
31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

Προεξοφλητικό επιτόκιο

3,50%

3,70%

3,50%

3,70%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%
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Η ανάλυση ευαισθησίας των σηµαντικών παραδοχών που χρησιµοποιήθηκαν στην αναλογιστική µελέτη
για τον Όµιλο και την Εταιρεία εµφανίζεται κατωτέρω:
Ανάλυση Ευαισθησίας
Ποσοστιαία επίδραση στην Παρούσα Αξία ∆έσµευσης Καθορισµένων Παροχών (ΠΑ∆ΚΠ) όταν έχουµε:
Μεταβολή προεξοφλητικού επιτοκίου +0,5%

Μεταβολή ΠΑ∆ΚΠ 2013 -8%

Μεταβολή προεξοφλητικού επιτοκίου -0,5%

Μεταβολή ΠΑ∆ΚΠ 2013 +8%

Ανάλυση ευαισθησίας του Κόστους Τρέχουσας Απασχόλησης (ΚΤΑ):
Μεταβολή προεξοφλητικού επιτοκίου +0,5%

Μεταβολή ΚΤΑ 2013 -7%

Μεταβολή προεξοφλητικού επιτοκίου -0,5%

Μεταβολή ΚΤΑ 2013 +7%

33. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Όµιλος
31/12/2013
Προµηθευτές
Προκαταβολές πελατών
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη (σηµ 37)
Εσοδα εποµένων χρήσεων

32.873.942,42

Εταιρεία
31/12/2012
41.283.932,81

31/12/2013
18.037.395,29

31/12/2012
17.850.365,04

2.559.805,87

2.544.170,50

1.566.208,74

2.051.975,40

26.373.301,10

18.781.245,10

42.443.129,03

25.699.596,65

599.294,34

380.456,60

13.935,77

16.386.622,48

14.731.343,40

15.915.705,35

14.371.335,89

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη

6.791.313,02

7.119.488,80

5.727.374,09

6.100.079,45

Λοιπές υποχρεώσεις

1.738.059,84

1.888.257,79

635.980,70

424.945,32

87.322.339,07

86.728.895,00

84.339.728,97

66.498.297,75

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

87.135.061,20

86.564.437,70

84.339.728,97

66.498.297,75

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

187.277,87

164.457,30

87.322.339,07

86.728.895,00

∆εδουλευµένα έξοδα

Σύνολο

Σύνολο

84.339.728,97

-

66.498.297,75

Όροι και συνθήκες πληρωµής των παραπάνω χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων:
Οι εµπορικές υποχρεώσεις προς προµηθευτές είναι µη έντοκες και συνήθως εξοφλούνται σε εξήντα (60)
ηµέρες.
Οι λοιπές υποχρεώσεις είναι µη έντοκες και συνήθως εξοφλούνται σε εξήντα (60) ηµέρες.
Οι υποχρεώσεις στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εξοφλούνται σε τριάντα (30)
ηµέρες.
34. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
∆εν υπάρχουν παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 τόσο
από τον Όµιλο όσο και από την Εταιρεία.
35. Ανειληµµένες υποχρεώσεις
Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις
∆εν υπάρχουν κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την
ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του ίδιο-παραγόµενου λογισµικού που αναπτύσσεται περιλαµβάνουν αµοιβές
προσωπικού, άµεσα υλικά και αναλογία γενικών εξόδων. Ο Όµιλος – Εταιρεία έχει δεσµευτεί ως προς
την ολοκλήρωση του ίδιο-παραγόµενου λογισµικού το οποίο ήταν υπό κατασκευή κατά την λήξη της
τρέχουσας χρήσης. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν προϋπολογιστεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί
κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 1.088.748,76
περίπου (2012 Ευρώ 3.573.000,00).
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Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων
Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά µισθώµατα ενοικίασης οικοπέδων, κτιρίων και αυτοκινήτων
βάσει µη ακυρώσιµων συµβολαίων λειτουργικής µίσθωσης την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 έχουν ως
εξής:
Όµιλος
31/12/2013
Έως 1 έτος

1.738.304,74

Από 2-5 έτη
Περισσότερα από 5 έτη

Εταιρεία
31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

1.734.247,93

1.234.373,07

1.285.546,05

3.130.099,82

3.708.315,47

2.583.282,84

3.420.406,43

653.315,60

1.531.170,12

653.315,60

1.531.170,12

5.521.720,16

6.973.733,52

4.470.971,51

6.237.122,60

Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων – Όµιλος – Εταιρεία σαν εκµισθωτής
Τα ελάχιστα µελλοντικά εισπρακτέα συνολικά µισθώµατα ενοικίασης επενδυτικών ακινήτων βάσει µη
ακυρώσιµων συµβολαίων λειτουργικής µίσθωσης την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και 2012 έχουν ως εξής:
Όµιλος
31/12/2013
Έως 1 έτος

Εταιρεία
31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

887.957,28

1.103.206,42

868.670,70

942.150,65

Από 2-5 έτη

2.980.628,83

3.406.281,52

2.980.628,83

3.128.892,52

Περισσότερα από 5 έτη

3.823.593,37

4.248.876,58

3.823.593,37

4.248.876,58

7.692.179,48

8.758.364,52

7.672.892,90

8.319.919,75

36. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν δώσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων στα πλαίσια των συνήθων
δραστηριοτήτων τους, ως ακολούθως:
Όµιλος
Εγγυητικές επιστολές για:
Προκαταβολές από πελάτες
Καλή εκτέλεση έργων
Συµµετοχή σε διαγωνισµούς

31/12/2013

Εταιρεία
31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

514.598,19

1.720.331,25

310.274,00

413.541,34

34.354.940,83

38.661.452,84

32.093.515,58

34.297.501,21

262.750,12

1.653.566,09

262.750,12

1.224.890,12

35.132.289,14

42.035.350,18

32.666.539,70

35.935.932,67

Επίδικες Υποθέσεις
 Υφίσταται αγωγή του Ο.Τ.Ε., µε ηµεροµηνία κατάθεσης 26 Σεπτεµβρίου 1994, µε αίτηµα την
αναγνώριση οφειλής της Εταιρείας συνολικού ύψους Ευρώ 15.545.000,00 νοµιµοτόκως από 18
Σεπτεµβρίου 1994. Η δίκη συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διεξαγωγής των
αποδείξεων και αναµένεται ο προσδιορισµός νέας δικασίµου για τη µετ’ απόδειξη συζήτηση. Οριστική
απόφαση δεν αναµένεται πριν την πάροδο τουλάχιστον ενός έτους. Κατά την εκτίµηση των νοµικών
συµβούλων της Εταιρείας, η παραπάνω απαίτηση του Ο.Τ.Ε. δεν θα γίνει δεκτή από το δικαστήριο.
 Η INTRACOM TELECOM έχει καταθέσει την από 23 ∆εκεµβρίου 2009 αγωγή, ενώπιον του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική ∆ιαδικασία) κατά της εταιρίας GENERAL DATA BUSINESS Α.Ε., και
ζητά από την εναγόµενη εταιρία την καταβολή ποσού Ευρώ 277.056,74 για καθυστερούµενες και µη
εκπληρωθείσες αντιπαροχές, στα πλαίσια σύµβασης πώλησης εξοπλισµού και παροχής συναφών
υπηρεσιών, που είχε υπογραφεί µεταξύ της INTRACOM TELECOM και της εναγόµενης. Η ως άνω
αγωγή συζητήθηκε κατά τη δικάσιµο της 25 Απριλίου 2013 ερήµην της εναγόµενης GENERAL DATA
BUSINESS Α.Ε. και εκδόθηκε η υπ. αριθµ. 3803/2013 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου µε την
οποία γίνεται δεκτή η αγωγή και υποχρεώνεται η GENERAL DATA BUSINESS Α.Ε. α) να καταβάλλει
στην INTRACOM TELECOM το ποσό των Ευρώ 277.056,74, µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας από την 04
Μαΐου 2009 µέχρι την εξόφληση, β) να καταβάλλει ως προσωρινά εκτελεστό το ποσό των Ευρώ
92.000,00 και γ) να καταβάλλει ως δικαστική δαπάνη το ποσό των Ευρώ 12.130,00. Η απόφαση
θυροκολλήθηκε στα γραφεία της GENERAL DATA BUSINESS Α.Ε. από τα οποία όµως η τελευταία έχει
αποχωρήσει. Μέχρι σήµερα δεν έχει ασκηθεί έφεση κατά της ως άνω απόφασης.
Επίδικες υποθέσεις θυγατρικών εταιρειών
 Στα πλαίσια της διαιτησίας στο ∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο (ICC), στο Λονδίνο, στο οποίο είχε
προσφύγει η «Intracom Middle East FZ - LLC» κατά της εταιρείας «Integrated Telecom Company
Limited» («I.T.C.») για την ανάκτηση συµβατικής και µη καταβληµένης απαίτησης ποσού USD
18.000.000,00 περίπου της «Intracom Middle East FZ – LLC» από την «I.T.C», εκδόθηκε την 17
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Αυγούστου 2011 η απόφαση του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου, η οποία υποχρεώνει την I.T.C. να
καταβάλλει στην Intracom Middle East FZ – LLC: α) το ποσό των USD 14.902.236,81 για ζηµίες, β) το
ποσό των Λιρών Αγγλίας 2.427.709,07 για νοµικά και άλλα έξοδα, γ) το ποσό των USD 495.000,00
για τα έξοδα του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου και τέλος, απορρίπτει την ανταπαίτηση της I.T.C. Η ως
άνω διαιτητική απόφαση έχει υποβληθεί στα αρµόδια ∆ικαστήρια της Σαουδικής Αραβίας (Board of
Grievances), για την αναγνώριση και εκτέλεση αυτής, σύµφωνα µε του κανόνες της Σύµβασης της
Νέας Υόρκης για την αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.
 Η INTRAROM έχει καταθέσει αίτηµα στο ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο κατά της CNRL για την πληρωµή
ζηµιών ύψους Ευρώ 1.900.000,00 και την καταβολή αποζηµίωσης Ευρώ 500.000,00. Στη συνέχεια η
CNRL κατέθεσε αίτηµα στο ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο του Βουκουρεστίου κατά της INTRAROM για την
καταβολή ποινικών ρητρών ύψους Ευρώ 1.300.000,00. Με την απόφαση 176/17.07.2011 το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση της CNRL για την καταβολή από την INTRAROM
ποινικών ρητρών ύψους Ευρώ 1.100.000,00. Κατά της απόφασης αυτής η INTRAROM άσκησε έφεση
επί της οποίας εκδόθηκε η από 26 Ιανουαρίου 2012 απόφαση του Εφετείου µε την οποία έγινε δεκτή η
έφεση της INTRAROM και ακυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση 176/17.07.2011 του ∆ιαιτητικού
∆ικαστηρίου. Η υπόθεση εξετάζεται εκ νέου από το Εφετείο του Βουκουρεστίου.
 Επίσης η INTRAROM έχει καταθέσει αίτηµα προς το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο του Βουκουρεστίου κατά
της εταιρίας LeaderATEC για την καταβολή οφειλής της τελευταίας ύψους RON 2.137.648,00 (USD
637.723,00), πλέον ΦΠΑ. Η ως άνω αίτηση της INTRAROM έγινε δεκτή µε την υπ. αριθµ.
49/15.03.2012 απόφαση του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου, η οποία υποχρεώνει την LeaderATEC στην
καταβολή του ως άνω ποσού, πλέον ΦΠΑ και νοµικών εξόδων. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες
εκτέλεσης της απόφασης, αλλά µέχρι σήµερα έχουν αποβεί άκαρπες.
 Η INTRACOM TELECOM ALBANIA S.A. έχει καταθέσει αγωγή κατά της εταιρίας Gjikuria sh.p.k. µε την
οποία ζητά: α) την ολοκλήρωση των εργασιών στο κτίριο Yzberish, β) την καταβολή ποινικών
ρητρών, οι οποίες έχουν υπολογισθεί µέχρι την 30 Ιουνίου 2011 στο ποσό των USD 412.677,00 και γ)
την κατάσχεση παγίων της Gjikuria sh.p.k. Την 12 Νοεµβρίου 2012 εκδόθηκε η απόφαση του
δικαστηρίου η οποία υποχρεώνει την Gjikuria sh.p.k. να καταβάλλει στην INTRACOM TELECOM
ALBANIA S.A. ποινική ρήτρα ποσού Ευρώ 389.582,00 περίπου, το τίµηµα από την πώληση του
διαµερίσµατος ποσού ALL 5.142.863 (Ευρώ 36.734,00) και τα δικαστικά έξοδα ύψους Ευρώ
15.515,00. Κατά της ως άνω απόφασης του δικαστηρίου έχουν ασκηθεί εφέσεις από τη Gjikuria
sh.p.k. και την INTRACOM TELECOM ALBANIA S.A. και αναµένεται η έκδοση απόφασης του Εφετείου.
∆ιάφορες άλλες επίδικες υποθέσεις εναντίον και υπέρ της Εταιρείας και του Οµίλου, αφορούν ποσά τα
οποία δεν θα επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου.
Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Κατά την απόσχιση του κλάδου από την Intracom Holdings, η Εταιρεία έλαβε αποθεµατικά, τα οποία
σχηµατίσθηκαν στο παρελθόν βάσει του αναπτυξιακού νόµου 3220/2004. Το φορολογικό όφελος το
έλαβε η Intracom Holdings κατά τον σχηµατισµό τους.
Κατά την διάρκεια του 2007 το Υπουργείο Οικονοµικών εξέδωσε απόφαση σύµφωνα µε την οποία τα εν
λόγω αποθεµατικά θα έπρεπε να φορολογηθούν διότι ο αναπτυξιακός νόµος βάσει του οποίου
σχηµατίσθηκαν δεν ήταν σύµφωνος µε τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατόπιν τούτου η Intracom Holdings πλήρωσε το όφελος που είχε από τον σχηµατισµό του αποθεµατικού
στις φορολογικές αρχές και απαίτησε Ευρώ 1,1εκ. από την Intracom Telecom, ποσό το οποίο αναλογεί
στον φόρο των αποθεµατικών, τα οποία έλαβε η Intracom Telecom κατά την ηµεροµηνία της απόσχισης
κλάδου. Οι επενδύσεις για την κάλυψη του ως άνω αποθεµατικού πραγµατοποιήθηκαν από την Εταιρεία.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι αυτή η
εκκρεµότητα, αποτελεί διαφορά, η οποία αναµένεται να διευθετηθεί στο µέλλον.
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37. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη:
Όµιλος

Εταιρεία

1/1/2013 -

1/1/2012 -

1/1/2013 -

1/1/2012 -

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:
Προς θυγατρικές
Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη

-

-

25.942.796,29

37.241.483,49

53.389.800,75

66.782.386,22

32.312.539,11

27.256.720,38

53.389.800,75

66.782.386,22

58.255.335,40

64.498.203,87

8.994.659,20

18.514.821,34

Αγορές υπηρεσιών και αγαθών:
Από θυγατρικές
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη

-

-

7.872.937,93

6.758.668,29

7.534.711,80

6.234.981,61

7.872.937,93

6.758.668,29

16.529.371,00

24.749.802,95

Έσοδα ενοικίων:
Από θυγατρικές
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη

-

-

-

-

3.978,98

20.904,92

-

-

3.978,98

20.904,92

-

-

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται
σύµφωνα µε τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη. Τα λοιπά συνδεδεµένα µέρη
αφορούν εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν και ασκούν ουσιώδη επιρροή ή έλεγχο οι βασικοί µέτοχοι
της Εταιρείας.
Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις εµπορικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη έχουν
ως εξής:
Όµιλος
31/12/2013

Εταιρεία
31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη:
Από θυγατρικές
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη

-

-

50.011.942,91

54.900.851,54

91.475.804,79

81.727.521,54

85.848.596,50

75.326.878,71

91.475.804,79

81.727.521,54

135.860.539,41

130.227.730,25

19.712.386,66

10.778.402,50

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη:
Προς θυγατρικές
Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη

-

-

26.373.301,10

18.781.245,10

22.730.742,37

14.921.194,15

26.373.301,10

18.781.245,10

42.443.129,03

25.699.596,65

Ανάλυση απαιτήσεων από λοιπά συνδεδεµένα µέρη:
Όµιλος
31/12/2013

Εταιρεία
31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

43.865.373,84

43.865.373,84

43.256.005,84

43.865.373,84

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

21.333.818,04

14.903.965,70

17.080.972,14

11.140.691,66

INTRASOFT INTERNATIONAL Α.Ε.

10.631.039,84

9.634.107,11

10.605.652,54

9.607.559,80

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ

7.530.767,94

7.743.681,13

7.371.283,08

7.577.373,53

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5.742.546,75

1.578.301,20

5.742.546,75

1.578.301,20

274.993,28

961.512,02

-

-

793.316,14

-

-

SISTEMA SHYAM TELESERVISES
K TELECOM
Λοιπά

2.097.265,10

2.247.264,40

1.792.136,15

1.557.578,68

91.475.804,79

81.727.521,54

85.848.596,50

75.326.878,71

Ανάλυση υποχρεώσεων από λοιπά συνδεδεµένα µέρη:
Όµιλος

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εταιρεία

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

1.765.587,13

2.068.294,27

1.003.390,18

12.900.042,86

6.245.445,50

12.695.324,32

1.309.442,04
6.184.593,32

1.868.313,16

1.854.328,69

1.275.446,35

1.261.742,35

INTRASOFT INTERNATIONAL Α.Ε.

5.940.305,83

4.765.219,10

4.858.040,20

3.674.654,58

INTRACOM CYPRUS S.A.

1.443.843,14

1.193.785,31

1.443.843,14

1.193.785,31

Λοιπά

2.455.208,98

2.654.172,23

1.454.698,18

1.296.976,55

22.730.742,37

14.921.194,15

26.373.301,10

18.781.245,10

Σελίδα 62 από 68

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2013
(Ποσά σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Με σειρά δανειακών συµβάσεων, η Εταιρεία έχει δανειοδοτήσει εντόκως, µε ετήσιο επιτόκιο ίσο µε το
EURIBOR και LIBOR την θυγατρική της εταιρεία «Intracom Holdings International Ltd». Το σύνολο των
ανωτέρω δανείων ανήρχετο, την 31 ∆εκεµβρίου 2013, στο ποσό των Ευρώ 14.816.544,70 (2012: Ευρώ
12.383.856,70) και απεικονίζεται στα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της µητρικής
Εταιρείας (σηµ. 21).
Επιπλέον στα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαµβάνεται έντοκο
δάνειο προς τη θυγατρική της εταιρεία «Intracom Telecom Technologies Ltd.» το οποίο, κατά την 31
∆εκεµβρίου 2013, ανέρχονταν σε Ευρώ 2.226.069,77. (2012: Ευρώ 2.064.500,00 αντίστοιχα). Η ∆ιοίκηση
της Εταιρείας δεν έχει την πρόθεση να απαιτήσει την αποπληρωµή των ανωτέρω δανείων στο άµεσο
µέλλον (σηµ. 21).
Παροχές προς τη διοίκηση
Για τη χρήση του 2013, ποσό ύψους Ευρώ 428.633,66 και Ευρώ 282.946,85 καταβλήθηκε ως αµοιβές
µελών ∆.Σ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, και ποσό Ευρώ 3.685.483,45 και Ευρώ
3.090.153,34 ως αµοιβές βασικών διευθυντικών στελεχών για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.
Για τη χρήση του 2012, ποσό ύψους Ευρώ 626.267,77 και Ευρώ 601.703,17 καταβλήθηκε ως αµοιβές
µελών ∆.Σ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, και ποσό Ευρώ 4.181.526,22 και Ευρώ
3.173.961,85 ως αµοιβές βασικών διευθυντικών στελεχών για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.
38. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας και του Οµίλου δηµιουργούν διάφορους χρηµατοοικονοµικούς
κινδύνους όπως κινδύνους συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, πιστωτικούς κινδύνους και
κινδύνους ρευστότητας ταµειακών ροών. Η διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Οµίλου
επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση
της Εταιρείας και του Οµίλου. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί η Εταιρεία και ο Όµιλος
µε σκοπό να αντισταθµίσει την έκθεσή του σε συγκεκριµένους κινδύνους αποτελούνται κυρίως από
προθεσµιακά συµβόλαια συναλλάγµατος (futures/forwards).
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από το Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης, της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικού Σχεδιασµού και Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης η οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους
κανόνες που έχουν εγκριθεί από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας και του Οµίλου.
Κίνδυνος αγοράς
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία και ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο και συνεπώς εκτίθεται σε
συναλλαγµατικό κίνδυνο προερχόµενο από τις µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Αυτός ο
κίνδυνος προκύπτει κυρίως από µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε
ξένο νόµισµα και καθαρές επενδύσεις σε επιχειρήσεις εξωτερικού.
Το κυριότερο νόµισµα σε όγκο συναλλαγών της Εταιρείας και του Οµίλου εκτός του EURO είναι το USD.
Η διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου γίνεται αφενός µε τη µεγιστοποίηση της φυσικής
αντιστάθµισης µέσω υποχρεώσεων – απαιτήσεων και εισροών - εκροών σε USD και αφετέρου µε τη
χρήση κατάλληλων παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για την αντιστάθµιση µέρους της
καθαρής συναλλαγµατικής έκθεσης µετά από την απάλειψη των ποσών της φυσικής αντιστάθµισης.
Η πολιτική της Εταιρείας και του Οµίλου είναι η µη διακράτηση συναλλαγµατικών διαθεσίµων
υψηλότερων από τα απαραίτητα προβλεπόµενα για χρήση στο πλαίσιο των εµπορικών συναλλαγών.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσµάτων του Οµίλου
σε πιθανές αυξοµειώσεις της ισοτιµίας συναλλάγµατος για τις χρήσεις 2013 και 2012. Για την ανάλυση
αυτή λήφθηκαν υπόψη ο δανεισµός, τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και τα ταµειακά
διαθέσιµα του Οµίλου καθώς και οι εµπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε USD στις 31 ∆εκεµβρίου
2013 και 2012 αντίστοιχα.
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Αύξηση Ισοτιµίας
EUR/USD κατά

Καθαρά αποτελέσµατα προ

Καθαρά αποτελέσµατα προ

φόρων 31/12/2013

φόρων 31/12/2012

(428.712,28)

(379.748,02)

3,00%
6,00%

(857.424,54)

(759.496,04)

9,00%

(1.286.136,82)

(1.139.244,06)

12,00%

(1.714.849,09)

(1.518.992,08)

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών προ φόρων αποτελεσµάτων
της Εταιρείας σε πιθανές αυξοµειώσεις της ισοτιµίας συναλλάγµατος για τις χρήσεις 2013 και 2012. Για
την ανάλυση αυτή λήφθηκαν υπόψη ο δανεισµός, τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και τα
ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας καθώς και οι εµπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε USD στις 31
∆εκεµβρίου 2013 και 2012 αντίστοιχα.
Αύξηση Ισοτιµίας
Καθαρά αποτελέσµατα προ Καθαρά αποτελέσµατα προ
EUR/USD κατά

φόρων 31/12/2013

φόρων 31/12/2012

3,00%

(1.003.803,19)

(1.011.060,32)

6,00%

(2.007.606,37)

(2.022.120,64)

9,00%

(3.011.409,56)

(3.033.180,96)

12,00%

(4.015.212,75)

(4.044.241,27)

Αντίστοιχη µείωση στην ισοτιµία θα οδηγούσε σε ισόποση αλλά αντίθετη επίδραση στα αποτελεσµάτων
προ φόρων.
Κίνδυνος τιµής
Η Εταιρεία και ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των πρώτων υλών. Μέρος του κινδύνου αυτού
αντισταθµίζεται µε την ενσωµάτωση της µεταβολής του κόστους στην τελική τιµή των προϊόντων.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όµιλος έχει περιορισµένη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. Οι πωλήσεις υπηρεσιών και εµπορευµάτων
γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένη πιστοληπτική ικανότητα. Στις περιπτώσεις δε που
παρέχεται πίστωση σε πελάτες µε µειωµένη ή µη αξιολογηµένη πιστοληπτική ικανότητα εξασφαλίζεται
κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου είτε µέσω ασφάλισης στον Οργανισµό Ασφάλισης Εξαγωγικών
Πιστώσεων, είτε µε την λήψη τραπεζικών εγγυήσεων από τον πελάτη, είτε µέσω της µετακύλισης του
κινδύνου στους προµηθευτές όπου αυτό είναι δυνατό. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο
αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού περιλαµβανοµένων των παραγώγων
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όµιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς
ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι
υπάρχουσες διαθέσιµες αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρεία και τον
Όµιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµειακών διαθεσίµων.
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει για τον Όµιλο και την Εταιρεία τις ηµεροµηνίες λήξεως των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31 ∆εκεµβρίου 2013 και 31 ∆εκεµβρίου 2012, µε βάση τις
πληρωµές που απορρέουν από τις σχετικές δανειακές συµβάσεις, σε µη προεξοφληµένες τιµές.
Όµιλος
31 ∆εκεµβρίου 2013

Άµεσα απαιτητό

∆άνεια

113.694.188,37

Εµπορικοί και λοιποί λογαριασµοί πληρωτέοι

Λιγότερο από 3

Από 3 έως 12

µήνες

µήνες

-

Από 1 έως 5 Περισσότερο από 5
χρόνια

χρόνια
-

Σύνολο

7.434.603,86

481.016,67

15.080.169,47

8.942.765,69

2.264.331,08

9.137.924,64

8.557,41

121.609.808,90
35.433.748,29

128.774.357,84

8.942.765,69

9.698.934,94

9.618.941,31

8.557,41

157.043.557,19

Λιγότερο από 3

Από 3 έως 12

µήνες

µήνες

Από 1 έως 5 Περισσότερο από 5

31 ∆εκεµβρίου 2012

Άµεσα απαιτητό

∆άνεια

117.292.747,35

1.968.066,64

357.232,68

19.179,08

26.542.436,68

8.644.054,01

2.311.157,27

6.329.754,91

700,44

43.828.103,31

143.835.184,03

10.612.120,65

2.668.389,95

6.348.933,99

700,44

163.465.329,06

Εµπορικοί και λοιποί λογαριασµοί πληρωτέοι

χρόνια

χρόνια
-

Σύνολο
119.637.225,75
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Εταιρεία
31 ∆εκεµβρίου 2013

Άµεσα απαιτητό

∆άνεια

113.694.188,37

Εµπορικοί και λοιποί λογαριασµοί πληρωτέοι

Από 3 έως 12

µήνες

µήνες

χρόνια

χρόνια

Σύνολο

3.395.960,00

481.016,67

-

7.122.708,04

1.831.890,80

5.233.660,66

-

19.603.604,03

119.109.532,90

7.122.708,04

5.227.850,80

5.714.677,33

-

137.174.769,07

Λιγότερο από 3

Από 3 έως 12

µήνες

µήνες

Άµεσα απαιτητό

∆άνεια

117.292.747,35

-

Από 1 έως 5 Περισσότερο από 5

5.415.344,53

31 ∆εκεµβρίου 2012

Εµπορικοί και λοιποί λογαριασµοί πληρωτέοι

Λιγότερο από 3

-

-

117.571.165,04

Από 1 έως 5 Περισσότερο από 5
χρόνια

χρόνια

-

-

Σύνολο
117.292.747,35

6.180.878,05

6.439.760,71

2.055.886,62

5.225.815,06

-

19.902.340,44

123.473.625,40

6.439.760,71

2.055.886,62

5.225.815,06

-

137.195.087,79

Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµειακές ροές της Εταιρείας και του Οµίλου επηρεάζονται από µεταβολές
στις τιµές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων επηρεάζει ουσιαστικά τον δανεισµό µε
κυµαινόµενο επιτόκιο. Πολιτική της Εταιρείας και του Οµίλου είναι να παρακολουθεί τις τάσεις των
επιτοκίων και να αποφασίζει για τον συνδυασµό σταθερών – κυµαινόµενων επιτοκίων σύµφωνα µε τις
συνθήκες της αγοράς και τις χρηµατοδοτικές του ανάγκες. Κατά την τρέχουσα περίοδο το σύνολο του
δανεισµού της Εταιρείας και του Οµίλου έχει συναφθεί µε κυµαινόµενο επιτόκιο διότι εκτιµήθηκε ότι ο
συγκεκριµένος κίνδυνος είναι περιορισµένος καθώς τα επιτόκια του Ευρώ αναµένεται να διατηρηθούν
σταθερά ή και να µειωθούν στο µεσοπρόθεσµο µέλλον. Κατά περίπτωση και εφόσον κριθεί απαραίτητο,
η Εταιρεία και ο Όµιλος χρησιµοποιούν παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα επιτοκίου για να
µετριάσει τον κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων (Interest rates swaps).
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών προ φόρων αποτελεσµάτων
του Οµίλου σε πιθανές αυξοµειώσεις των επιτοκίων για τις χρήσεις 2013 και 2012. Για την ανάλυση αυτή
λήφθηκαν υπόψη ο δανεισµός και τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 και 2012
αντίστοιχα.
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε Ευρώ
Αύξηση Επιτοκίων
Καθαρά αποτελέσµατα προ
(Μονάδες Βάσης)

Καθαρά αποτελέσµατα προ

φόρων 31/12/2013

φόρων 31/12/2012

25

(227.878,88)

(226.728,42)

50

(455.757,78)

(453.456,84)

75

(683.636,67)

(680.185,26)

100

(911.515,56)

(906.913,68)

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε USD
Αύξηση Επιτοκίων
Καθαρά αποτελέσµατα προ

Καθαρά αποτελέσµατα προ

(Μονάδες Βάσης)

φόρων 31/12/2013

φόρων 31/12/2012

25

26.471,50

24.649,27

50

52.943,00

49.298,55

75

79.414,50

73.947,82

100
105.886,00
98.597,09
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών προ φόρων αποτελεσµάτων
της Εταιρείας σε πιθανές αυξοµειώσεις των επιτοκίων για τις χρήσεις 2013 και 2012. Για την ανάλυση
αυτή λήφθηκαν υπόψη ο δανεισµός και τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 και
2012 αντίστοιχα.

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε Ευρώ
Αύξηση Επιτοκίων
Καθαρά αποτελέσµατα προ
(Μονάδες Βάσης)

Καθαρά αποτελέσµατα προ

φόρων 31/12/2013

φόρων 31/12/2012

25

(258.280,79)

(258.891,27)

50

(516.561,58)

(517.782,53)

75

(774.842,36)

(776.673,79)

100

(1.033.123,15)

(1.035.565,06)
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Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε USD
Αύξηση Επιτοκίων
Καθαρά αποτελέσµατα προ
(Μονάδες Βάσης)

Καθαρά αποτελέσµατα προ

φόρων 31/12/2013

φόρων 31/12/2012

25

23.822,31

22.896,68

50

47.644,61

45.793,37

75

71.466,92

68.690,06

100

95.289,23

91.586,74

Αντίστοιχη µείωση των επιτοκίων θα οδηγούσε σε ισόποση αλλά αντίθετη επίδραση στα αποτελεσµάτων
προ φόρων.
∆ιαχείριση Κεφαλαίου
Ο πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας και του Οµίλου και της Εταιρείας σχετικά µε την διαχείριση του
κεφαλαίου είναι η διασφάλιση και διατήρηση ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγιών κεφαλαιακών
δεικτών µε σκοπό την υποστήριξη των επιχειρηµατικών σχεδίων και την µεγιστοποίηση της ωφέλειας
προς τους µετόχους.
Ο Όµιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται την κεφαλαιακή δοµή και πραγµατοποιούν τις απαραίτητες και
αναγκαίες προσαρµογές προκειµένου να εναρµονίζονται µε τις αλλαγές στο επιχειρηµατικό και
οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν και επιχειρούν. Για τη διατήρηση ή την προσαρµογή της
δοµής του κεφαλαίου, ο Όµιλος και η Εταιρεία προσαρµόζουν το µέρισµα που καταβάλλεται στους
µετόχους, επιστρέφουν κεφάλαιο στους µετόχους ή εκδίδουν νέες µετοχές.
∆εν πραγµατοποιήθηκαν µεταβολές στους στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρµόζει η
∆ιοίκηση για τη διαχείριση κεφαλαίου για τις διαχειριστικές χρήσεις που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2013
και 31 ∆εκεµβρίου 2012.
O Όµιλος και η Εταιρεία παρακολουθούν και ελέγχουν την κεφαλαιακή τους διάρθρωση
χρησιµοποιώντας τον αριθµοδείκτη κεφαλαιακής διάρθρωσης / µόχλευσης, ο οποίος προσδιορίζεται από
την σχέση των καθαρών υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια πλέον των καθαρών υποχρεώσεων. Η
πολιτική του Οµίλου και της Εταιρείας είναι να διατηρεί τον αριθµοδείκτη κεφαλαιακής διάρθρωσης /
µόχλευσης µεταξύ του 40% και 50%. Ο Όµιλος και η Εταιρεία συµπεριλαµβάνουν µεταξύ των καθαρών
υποχρεώσεων τα µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια, τις υποχρεώσεις προς προµηθευτές
καθώς και τις λοιπές υποχρεώσεις µειωµένες µε τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα µη
περιλαµβανοµένων των διακοπτόµενων δραστηριοτήτων. Τα ίδια κεφάλαια περιλαµβάνουν τα κεφάλαια
τα οποία αποδίδονται στους µετόχους της µητρικής.
Όµιλος
31/12/2013
∆άνεια (Σηµ. 29)
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (Σηµ. 33)

112.457.743,22

Εταιρεία
31/12/2012
110.745.078,40

31/12/2013
108.400.000,00

31/12/2012
108.400.600,00

87.322.339,07

86.728.895,00

84.339.728,97

66.498.297,75

(Μείον) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (Σηµ. 25)

(32.979.288,64)

(30.926.050,70)

(15.901.911,72)

(15.295.889,94)

Καθαρές υποχρεώσεις

166.800.793,65

166.547.922,70

176.837.817,25

159.603.007,81

Εταιρείας

169.192.469,09

182.839.241,10

173.539.025,95

192.455.420,75

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

169.192.469,09

182.839.241,10

173.539.025,95

192.455.420,75

335.993.262,74

349.387.163,80

350.376.843,20

352.058.428,56

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και καθαρών
υποχρεώσεων
∆είκτης κεφαλαιακής διάρθρωσης / µόχλευσης

50%

48%

50%

45%

Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές
(χρηµατιστήρια) (π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης. Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
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ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή προσφοράς και για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού
χρησιµοποιείται η τιµή ζήτησης.
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δε διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές
προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της
αγοράς κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης.
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για εµπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις εκτιµάται ότι
προσεγγίζει την εύλογη τους αξία. Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για
σκοπούς εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των
µελλοντικών ταµειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το
τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για την Εταιρεία και τον Όµιλο για τη χρήση παρόµοιων
χρηµατοπιστωτικών µέσων.
39. Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Εύλογες αξίες
Η σύγκριση της εύλογης αξίας µε τη λογιστική αξία, όπως αυτή παρουσιάζεται στις εταιρικές και
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, για κάθε κατηγορία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για τις χρήσεις που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου 2013 και
2012 έχει ως εξής:
Όµιλος
Λογιστική αξία
2013

Εύλογες αξίες
2012

2013

2012

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
∆ιαθέσιµα
∆άνεια εισπρακτέα
∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις

32.979.288,64
16.609,48

30.926.050,70
15.981,60

32.979.288,64
16.609,48

30.926.050,70
15.981,60

260.370,56

261.923,00

260.370,56

261.923,00

229.085,84

654.496,64

229.085,84

654.496,64

19.099,36

94.651,36

19.099,36

94.651,36

112.209.558,02

109.995.930,40

112.209.558,03

109.995.930,40

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Τραπεζικές υπέρ-αναλήψεις
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
∆άνεια κυµαινόµενου επιτοκίου

Εταιρεία
Λογιστική αξία
2013

Εύλογες αξίες
2012

2013

2012

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
∆ιαθέσιµα

15.901.911,72

15.295.889,94

15.901.911,72

15.295.889,94

Ενδοεταιρικά δάνεια εισπρακτέα

17.042.614,47

14.448.356,70

17.042.614,47

14.448.356,70

∆άνεια κυµαινόµενου επιτοκίου

108.400.000,00

108.400.600,00

108.400.000,00

108.400.600,00

Η εύλογη αξία των δανείων πληρωτέων έχει υπολογισθεί προεξοφλώντας τις αναµενόµενες ταµειακές
ροές µε βάση τα ισχύοντα επιτόκια. Η εύλογη αξία των δανείων εισπρακτέων και των λοιπών
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων έχει υπολογισθεί µε βάση τα τρέχοντα επιτόκια της
αγοράς. Για την αποτίµηση των µη εισηγµένων σε οργανωµένες αγορές διαθέσιµων προς πώληση
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων βλέπε σηµείωση 20.
40. Αναµορφώσεις κονδυλίων από την εφαρµογή του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 19
Ο Όµιλος και η Εταιρεία από την 1 Ιανουαρίου 2013 εφάρµοσαν το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε
εργαζοµένους» σχετικά µε την άµεση αναγνώριση των µη αναγνωρισµένων αναλογιστικών κερδών στα
λοιπά συνολικά εισοδήµατα των αντίστοιχων χρήσεων. Με την εφαρµογή αυτή αναπροσαρµόστηκαν τα
«Ίδια κεφάλαια», οι «Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» και η
«Αναβαλλόµενη φορολογία» του Οµίλου και της Εταιρείας των προηγούµενων χρήσεων ως εξής:
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Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (συµπεριλαµβανοµένου µη
ελέγχουσων συµµετοχών)

Αρχικό υπόλοιπο (δηµοσιευµένο)
Επίδραση υϊοθέτησης αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
Επίδραση αναβαλλόµενου φόρου
Αναµορφωµένο υπόλοιπο
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρχικό υπόλοιπο (δηµοσιευµένο)
Επίδραση υϊοθέτησης αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
Αναµορφωµένο υπόλοιπο
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αρχικό υπόλοιπο (δηµοσιευµένο)
Επίδραση υϊοθέτησης αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19
Αναµορφωµένο υπόλοιπο

Όµιλος

Εταιρεία

31/12/2012

1/1/2012

31/12/2012

1/1/2012

187.661.161,38

226.786.107,50

192.824.783,71

234.433.275,29

(461.703,70)

(359.775,04)

(461.703,70)

(359.775,04)

92.340,74

71.955,01

92.340,74

71.955,01

187.291.798,42

226.498.287,47

192.455.420,75

234.145.455,26

Όµιλος

Εταιρεία

31/12/2012

1/1/2012

31/12/2012

1/1/2012

6.900.429,65

6.490.544,96

6.891.082,12

6.483.628,22

461.703,70

359.775,04

461.703,70

359.775,04

7.362.133,35

6.850.320,00

7.352.785,82

6.843.403,26

Όµιλος

Εταιρεία

31/12/2012

1/1/2012

31/12/2012

1/1/2012

17.684.876,31

13.161.238,73

16.889.338,74

12.276.115,62

92.340,74

71.955,01

92.340,74

71.955,01

17.777.217,05

13.233.193,74

16.981.679,48

12.348.070,63

41. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης
Στις 24 Απριλίου 2014 η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοίνωνε την υπογραφή
δεσµευτικής συµφωνίας - προσυµφώνου για τη µεταβίβαση του ποσοστού συµµετοχής της στο µετοχικό
κεφάλαιο της INTRACOM TELECOM, ήτοι του 49% της εν λόγω εταιρίας, σε επενδυτές στο Dubai, µε
συνολική ωφέλεια για την INTRACOM HOLDINGS ποσού Ευρώ 47.000.000,00. Η ολοκλήρωση της εν λόγω
συναλλαγής υπόκειται σε όρους και αιρέσεις, περιλαµβανοµένων των απαραίτητων εταιρικών
εγκρίσεων.
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