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

31 ∆εκεµβρίου 2008

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» την 29η Απριλίου 2009 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.intracomdefense.com.
Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν
στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν
παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της
Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν
απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει
ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων καθώς επίσης και στρογγυλοποιήσεις
ποσών σε ακέραιες µονάδες.

Κορωπί, 29 Απριλίου 2009
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”
ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008
Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας

Σας υποβάλλουµε για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, της οικονοµικής
χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2008.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, όπως και εκείνες της προηγούµενης έχουν συνταχθεί
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και των κατ΄ εξουσιοδότηση του ίδιου Νόµου αποφάσεων του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
1. Επισκόπηση δραστηριοτήτων
Το κύριο αντικείµενο δραστηριότητας της Εταιρείας αφορά:
Τη Βιοµηχανία παραγωγής Αµυντικών Ηλεκτρονικών συστηµάτων, την εµπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη,
κατασκευή, εγκατάσταση Αµυντικών Ηλεκτρονικών συστηµάτων καθώς και την παροχή συναφών υπηρεσιών.
2. Κύρια γεγονότα της χρήσης 2008
Κατά το έτος 2008 η εταιρεία ανέλαβε νέα έργα συνολικού προϋπολογισµού € 45 εκ. τα κυριότερα εκ των
οποίων αφορούν τα παρακάτω:
•

µε την εταιρεία RAYTHEON, ύψους $ 2,6 εκατ. Η σύµβαση αφορά στην κατασκευή και ανάπτυξη
του λογισµικού του σταθµού ελέγχου για το ναυτικό αντιπυραυλικό σύστηµα εγγύς υποστήριξης
PHALANX και ανάπτυξη των απαραίτητων υποδοµών ελέγχου των ηλεκτρονικών µονάδων του
συστήµατος.

•

µε την εταιρεία THALES, ύψους € 2,6 εκατ. Η σύµβαση αφορά στην ανάπτυξη, πιστοποίηση,
βιοµηχανοποίηση και παραγωγή ενός Συστήµατος Αποµακρυσµένου Ελέγχου VHF/HF (RCS 610) για
τη σειρά των ασυρµάτων PR4G VHF και HF της THALES.

•

µε την εταιρεία RAYTHEON, σύµβαση ύψους 9,6 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για την παραγωγή
ηλεκτρονικών µονάδων του αντιπυραυλικού συστήµατος επιφανείας-αέρος RAM (Rolling Airframe
Missile).

•

µε το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, σύµβαση ύψους € 8,5 εκατ. για την προµήθεια
ασυρµάτων VHF και τον απαραίτητο περιφερειακό εξοπλισµό τους.

•

µε την GENERAL DYNAMICS UK, σύµβαση ύψους € 6,7 εκατ. για την προµήθεια συστηµάτων
ενδοεπικοινωνίας WISPR και ασφαλών ασύρµατων τοπικών δικτύων WISPR-WLAN

•

Προγραµµατική συµφωνία µε την εταιρεία NORTHROP GRUMMAN για την παραγωγή ηλεκτρικών
συγκροτηµάτων για τα RADAR των F-16 που προορίζονται για τη διεθνή αγορά. Οι παραγγελίες κατά
το έτος 2008 ήδη ξεπέρασαν τα $ 6,5 εκατ.
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3. Οικονοµικά αποτελέσµατα
Ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε στα € 65.303 χιλ., τα κέρδη προ φόρων – χρηµατοδοτικών – επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε € 5.210 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε
€ 3.406 χιλ, ενώ τα κέρδη µετά από φόρους διαµορφώθηκαν στα € 3.048 χιλ. Η καθαρή απόδοση των ιδίων
κεφαλαίων ανήλθε σε 3,61%, ενώ των συνολικών κεφαλαίων (ιδίων και ξένων) σε 2,63%.
Σχετικά µε την ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των ιδίων κεφαλαίων, και των
αποτελεσµάτων για τη χρήση του 2008 όπως και των λογιστικών αρχών που εφαρµόζει η Εταιρία γίνεται
εκτενής ανάλυση στις Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
τµήµα των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας.
Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που εµφανίζουν την οικονοµική θέση του Οµίλου και της εταιρίας σε στατική
µορφή είναι οι παρακάτω:
α. Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού

2008

2007

53%

58%

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

267%

177%

Ίδια κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό

154%

152%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

204%

168%

β. Αριθµοδείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας
Καθαρά Αποτελέσµατα / Πωλήσεις

5%

3%

Μικτά αποτελέσµατα / Πωλήσεις

31%

26%

Πωλήσεις / Ίδια κεφάλαια

77%

95%

Τέλος, σχετικά µε την ύπαρξη και διαχείριση παραγόντων χρηµατοοικονοµικού κινδύνου επισηµαίνονται τα
κάτωθι:
- Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία επιδιώκει να διακρατεί συναλλαγµατικά διαθέσιµα ισόποσα των αντίστοιχων βραχυπρόθεσµων
συναλλαγµατικών υποχρεώσεών της. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου διακράτησης, υπάρχει για το
υπερβάλλον συναλλαγµατικό ποσό, η δυνατότητα χρήσης µηχανισµών αντιστάθµισης του συναλλαγµατικού
κινδύνου µέσω κατάλληλων τραπεζικών προϊόντων ή µε τη χρήση ισόποσου συναλλαγµατικού δανεισµού.
- Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων
Η εταιρεία υφίσταται ελάχιστη έκθεση σε επιτοκιακό κίνδυνο λόγω του µικρού τραπεζικού της δανεισµού
(€2εκ) και του βραχυχρόνιου ορίζοντα τοποθέτησης των διαθεσίµων της.
- Πιστωτικός κίνδυνος
Λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων της εταιρείας ο πιστωτικός κίνδυνος εξόφλησης απαιτήσεων από
πελάτες είναι ελαχιστοποιηµένος (Ειδικά πιστοποιηµένοι πελάτες ή ∆ηµόσιοι φορείς).
- Κίνδυνος Ρευστότητας
Η Εταιρεία διαθέτει επαρκή ρευστότητα µε τη µορφή ταµειακών διαθεσίµων, έχει δε τη δυνατότητα άµεσης
άντλησης αχρησιµοποίητων εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων.
4. Προοπτικές και Στόχοι
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Κατά το έτος 2008 η Intracom Defense Electronics, παρά την δυσµενή οικονοµική συγκυρία, η οποία ήταν
ιδιαιτέρα εµφανής στον κλάδο παραγωγής αµυντικού εξοπλισµού, πέτυχε τη διατήρηση της κερδοφορίας της.
Ο κλάδος, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, έγινε αποδέκτης επιπτώσεων που προέκυψαν από την
αλλαγή προτεραιοτήτων οικονοµικής πολιτικής που υπαγορεύτηκε από ∆ηµοσιονοµικούς λόγους και σχετίζεται
µε τον προορισµό και την κατανοµή των οικονοµικών πόρων. Αποτέλεσµα αυτού υπήρξε η µείωση των
πωλήσεων των εταιρειών του κλάδου αλλά και της εταιρείας. Παρά ταύτα, η προσαρµοστικότητα και η
ευελιξία της Intracom Defense Electronics, η οποία προετοιµάστηκε και καλλιεργήθηκε συστηµατικά τα
τελευταία έτη, οδήγησε στη διατήρηση των περισσοτέρων οικονοµικών µεγεθών και δεικτών σε θετικά επίπεδα
σε αντιδιαστολή µε τον µειωµένο κύκλο εργασιών. Εκµεταλλευόµενη την ευελιξία της, η εταιρεία θέτει ως
προοπτική τη συνέχιση της κερδοφορίας της ενώ παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στον εξαγωγικό
προσανατολισµό της προωθώντας την ενδυνάµωση της διείσδυσης της σε αγορές τρίτων χωρών και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης.
Παράλληλα η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα, ανάπτυξη και στην εξέλιξη στοχευµένων αµυντικών
τηλεπικοινωνιακών κυρίως προϊόντων αναλαµβάνοντας δε έργα για την πώλησή τους στην διεθνή αγορά.
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συµβάσεων της εταιρείας την 31.12.2008 ανήλθε σε €107 εκ.
5. Σηµαντικές ζηµιές που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναµένονται να
προκύψουν
∆εν υπάρχουν.
6. Άλλα σηµαντικά γεγονότα
Από την λήξη της κλειοµένης χρήσεως 01/01/2008 – 31/12/2008 µέχρι την ηµέρα συντάξεως της παρούσας
εκθέσεως δεν συνέβησαν σηµαντικά γεγονότα. Βρίσκεται σε εξέλιξη ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για την
χρήση 2007.
Σχετικά µε τη διάθεση των κερδών της χρήσεως 2008, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει όπως κρατηθούν από
τα καθαρά κέρδη (α) το ποσό των € 155.000,00 για συµπλήρωση του Τακτικού Αποθεµατικού κεφαλαίου µας,
(β) το ποσό των € 347.396,47 για το σχηµατισµό Αφορολόγητου Αποθεµατικού του Νόµου 3299/04, και (γ) να
διατεθεί το ποσό των € 1.500.000,00 για διανοµή µερίσµατος.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα ως απολογισµό επί των πεπραγµένων του κατά την χρήση
01/01/2008 έως και 31/12/2008 και προσδοκά ότι η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει τον χειρισµό από αυτό των
συµφερόντων της εταιρείας, κατά την κρινόµενη χρήση και τον ισολογισµό της 31/12/2008 µε την ανάλυση της
Κατάστασης Αποτελεσµάτων, της Κατάστασης Ταµειακών Ροών, της Κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων
Κεφαλαίων και την ∆ιάθεση των Κερδών.
Επίσης ευελπιστεί ότι η Συνέλευση µε ιδιαίτερη απόφασή της, θα απαλλάξει τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 µέχρι
31ης ∆εκεµβρίου 2008.
Για την επαρκή πληροφόρηση των µετόχων αναφέρεται ότι η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε απόκτηση ιδίων
µετοχών.

(6) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προς τους Μετόχους της

“ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ”
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”, που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης
∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και
λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών
Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων,
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης
την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που
είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχο µας.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα
∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας
και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά
πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται
κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει
υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και
του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της γνώµης µας.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη
την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση
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και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων.
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.
2190/1920.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2009

ΟI ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤEΣ ΛΟΓΙΣΤEΣ

ΜΑΡΙΑ Ν. ΧΑΡΙΤΟΥ

ΖΩΗ ∆. ΣΟΦΟΥ

(Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 15161)

(Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 14701)

ΣΟΛ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
(Α.Μ. ΣΟΕΛ 125)
Φωκίωνος Νέγρη 3
112 57 Αθήνα
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Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)
Ισολογισµός
31/12/2008

31/12/2007

5
6
7
8

43.180
1.613
9.914
54
54.761

43.968
400
10.140
54
54.562

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

9
8

32.502
18.032
1.414

36.947
26.180
1.917

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

10

9.293

10.438

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Σηµείωση

61.241

75.482

116.002

130.044

67.924
9.529
6.937

67.924
9.180
5.939

84.390

83.042

14
15
16

33
1.009
601
1.643

484
698
754
1.937

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

17

25.395
233

41.843
681

∆άνεια
Προβλέψεις

13
16

2.000
2.340
29.969

2.102
440
45.065

31.612
116.002

47.002
130.044

Σύνολο ενεργητικού
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον

11
12

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Προβλέψεις

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

(9) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)
Κατάσταση αποτελεσµάτων
Σηµείωση

1/1 - 31/12/2008

1/1 - 31/12/2007

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων

18
19

65.303
(45.158)

Μεικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης και ερευνών
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα

20.146

20.941

19
19
21

(11.853)
(5.718)
509

(11.003)
(6.474)
575

Λοιπά κέρδη/ (ζηµιές) - καθαρά

22

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

79.285
(58.344)

(12)

252

3.072

4.291

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

23

250

(965)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά

23

85
334

227
(738)

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη

24

3.406

3.553

(358)

(1.004)

3.048

2.550

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)
Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεµατικά

67.924

9.213

Καθαρό κέρδος χρήσης

-

-

2.550

2.550

Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν για τη χρήση

-

-

2.550

2.550

-

(34)
-

34
(1.700)

(1.700)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007

67.924

9.180

5.939

83.042

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008

67.924

9.180

5.939

83.042

Καθαρό κέρδος χρήσης

-

-

3.048

3.048

Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν για τη χρήση

-

-

3.048

3.048

Μεταφορά

12

-

350

(350)

-

Μέρισµα χρήσης 2007

29

-

-

(1.700)

(1.700)

67.924

9.529

6.937

84.390

Σηµείωση
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007

Μεταφορά
Μέρισµα χρήσης 2006

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008

12
29

Αποτελέσµατα Σύνολο ιδίων
εις νέον
κεφαλαίων
5.055

82.192

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)
Κατάσταση ταµειακών ροών
Σηµείωση

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

25

1/1 - 31/12/2007

1/1 - 31/12/2008

5.471

15.677

250

(965)

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος

(754)

(1.386)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

4.967

13.326

Καταβληθέντες τόκοι

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων

5

(1.126)

(771)

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων

6

(1.569)

(53)

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων

5

-

23

85

227

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(2.610)

(574)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους

(3.400)

(1.600)

Τόκοι που εισπράχθηκαν

∆άνεια αναληφθέντα

-

2.000

Αποπληρωµή δανεισµού

-

(20.151)

(102)

(396)

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(3.502)

(20.147)

Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης

(1.145)
10.438

(7.395)
17.833

9.293

10.438

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης

10

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς

1.

Γενικά

H Ιντρακόµ Ανώνυµη Εταιρεία Αµυντικών Ηλεκτρονικών Συστηµάτων (εφεξής «Intracom Defense»,
«Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται κυρίως στην εµπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη,
κατασκευή και παροχή υπηρεσιών συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης υλικών και εξοπλισµού αµυντικών
ηλεκτρονικών συστηµάτων.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νοµό Αττικής, στο ∆ήµο Κορωπίου, στο 21 χλµ Λεωφόρο Μαρκοπούλου
Παιανίας.
Η Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της Intracom Holdings. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
Intracom Holdings για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2008 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οµίλου
µε ηλεκτρονική διεύθυνση www.intracom.com.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας την 29η Απριλίου 2009 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.

2.

Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών

Πλαίσιο κατάρτισης
Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Intracom Defense για τη
χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(«∆ΠΧΑ»), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονοµικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η ετοιµασία των 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 4.
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα.
Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων,
τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
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(Όλα τα ποσά σε €’000)
(α) Πρότυπα / διερµηνείες υποχρεωτικά για τη χρήση 2008
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και ∆ΠΧΑ 7
(Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» – Επαναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών
µέσων
Η τροποποίηση επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να επαναταξινοµήσει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία (µε εξαίρεση όσα κατηγοριοποιήθηκαν από την επιχείρηση στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση) σε διαφορετική κατηγορία από την «εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων» σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η τροποποίηση, επίσης, επιτρέπει σε µια οικονοµική
οντότητα να µεταφέρει από την κατηγορία «∆ιαθέσιµα προς πώληση» στην κατηγορία «∆άνεια και
Απαιτήσεις» ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο που θα µπορούσε να πληρεί τον ορισµό «∆άνεια και
Απαιτήσεις» (εάν δεν είχε καταταχθεί ως διαθέσιµο προς πώληση), εφόσον η οικονοµική οντότητα έχει την
πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει το εν λόγω χρηµατοοικονοµικό στοιχείο στο εγγύς µέλλον. Η
παραπάνω τροποποίηση δεν είχε καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΑ 2 «Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου»
Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό σε περιπτώσεις που οι υπάλληλοι µίας θυγατρικής εταιρείας
λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διευκρινίζει εάν ορισµένες συναλλαγές πρέπει να
λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό τοις
µετρητοίς.
Η διερµηνεία αυτή δεν είχε καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΕΕΧΠ 12 «Συµφωνίες Παραχώρησης»
Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να εφαρµόζουν τα
υφιστάµενα ∆ΠΧΑ για να αναγνωρίσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους
παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη ∆ιερµηνεία, οι παραχωρησιούχοι δεν θα
πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως ενσώµατα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και / ή ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η ερµηνεία αυτή δεν έχει
εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ΕΕΧΠ 14 «Το Όριο στην αναγνώριση Περιουσιακού Στοιχείου Καθορισµένων Παροχών, οι Ελάχιστες
Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και οι Αλληλεπιδράσεις τους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008)
Η ∆ιερµηνεία 14 παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο εκτίµησης του ορίου στο ποσό του πλεονάσµατος που
µπορεί να καταχωρηθεί σαν περιουσιακό στοιχείο σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόµενους». Επίσης, επεξηγεί πως αυτό το όριο µπορεί να επηρεαστεί όταν υπάρχει
νοµική ή συµβατική απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης και τυποποιεί την υφιστάµενη πρακτική. Εφόσον η
Εταιρεία δεν έχει τέτοια έχει χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, η διερµηνεία δεν έχει
εφαρµογή στην Εταιρεία.
(β) Πρότυπα/ διερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα
από την Εταιρεία
∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές είναι: η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων να
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περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος
(“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων τα οποία αναγνωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων µε τα «λοιπά εισοδήµατα» (“other comprehensive income”) και επαναδιατυπώσεις
(“restatements”) στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών να
παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει τις παραπάνω
τροποποιήσεις και θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών της καταστάσεων για το
έτος 2009.
∆ΛΠ 23 (Τροποποίηση) «Κόστος ∆ανεισµού» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009)
Με βάση τις τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23, καταργείται η επιλογή (που υπάρχει στο υφιστάµενο πρότυπο) για
αναγνώριση του κόστους δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθεί άµεσα σε ένα περιουσιακό στοιχείο που
πληρεί τις προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου. Όλα τα κόστη δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθούν άµεσα
στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις πρέπει να
κεφαλαιοποιούνται. Ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο
που κατ’ ανάγκη χρειάζεται µια σηµαντική χρονική περίοδο προετοιµασίας για τη χρήση για την οποία
προορίζεται ή για την πώλησή του. Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του Προτύπου, η Εταιρεία θα
υιοθετήσει την αλλαγή από την ηµεροµηνία εφαρµογής του και µελλοντικά. Συνεπώς, το κόστος δανεισµού
που αφορά περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποιείται όπου η έναρξη
κεφαλαιοποίησης ξεκινάει από την ηµεροµηνία εφαρµογής και µετά. ∆εν θα γίνει αναπροσαρµογή για το
κόστος δανεισµού που είχε καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα πριν από την ηµεροµηνία αυτή.
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση)
«Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή
“puttable” µέσο) (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2009)
Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα επηρεάσουν τις οικονοµικές της καταστάσεις, εφόσον
δεν έχει τέτοια χρηµατοοικονοµικά µέσα.
∆ΛΠ 39 (Τροποποιηµένο) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» – Αντισταθµισµένα
στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)
Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στην Εταιρεία καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 39.
∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Καθώς η Εταιρεία έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ, η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις οικονοµικές
καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009)
Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η ∆ιερµηνεία θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις.
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∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιουλίου 2009)
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι
οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία
πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές
περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση
µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα (αντί για
προσαρµογή της υπεραξίας). Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές
ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την
υπεραξία ούτε δηµιουργούν αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία). Επιπλέον το τροποποιηµένο πρότυπο αλλάζει τον
τρόπο που λογίζονται οι ζηµίες θυγατρικών καθώς και η απώλεια ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των
ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές
αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Ιανουαρίου 2009)
Το πρότυπο αυτό δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ΕΕΧΠ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008)
Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η ∆ιερµηνεία θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις εφόσον δεν
εφαρµόζει τέτοια προγράµµατα.
∆ΕΕΧΠ 15 «Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009)
Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς αναφορικά µε πωλήσεις
ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ.
όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το
έσοδο ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία
διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η
∆ιερµηνεία θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ΕΕΧΠ 16 «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό» (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Οκτωβρίου 2008)
Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ
(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον
Μάιο 2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που
έχουν καταταχθεί ως προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά
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µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» αποτελούν παραδείγµατα κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η
Ιανουαρίου 2009, ωστόσο αναµένει ότι δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7
«Κατάσταση ταµειακών ροών»)
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονοµικές οντότητες µε συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες
περιλαµβάνονται η εκµίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να παρουσιάζουν τo προϊόν
της πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να µεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του στοιχείου στα
αποθέµατα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιµο προς πώληση. Η επακόλουθη τροποποίηση
στο ∆ΛΠ 7 δηλώνει ότι οι ταµειακές ροές που προκύπτουν από την αγορά, εκµίσθωση και πώληση των εν
λόγω περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Η
τροποποίηση δεν θα έχει επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς δεν περιλαµβάνεται στις συνήθεις
δραστηριότητες η εκµίσθωση και µεταγενέστερη πώληση στοιχείων του ενεργητικού.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόµενους»
Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες:
•

Μια τροποποίηση στο πρόγραµµα που καταλήγει σε µια µεταβολή στην έκταση στην οποία οι δεσµεύσεις
για παροχές επηρεάζονται από µελλοντικές αυξήσεις των µισθών είναι µια περικοπή, ενώ µια τροποποίηση
που µεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό κόστος
προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε µείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών.

•

Ο ορισµός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος έχει τροποποιηθεί για να ορίσει ότι
τα έξοδα διαχείρισης του προγράµµατος εκπίπτουν στον υπολογισµό της απόδοσης των περιουσιακών
στοιχείων του προγράµµατος µόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την επιµέτρηση
της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών.

•

Ο διαχωρισµός µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών σε εργαζόµενους θα βασισθεί στο
εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή µετά τους 12 µήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζοµένων.

•

Το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία» απαιτεί οι
ενδεχόµενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ∆ΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί
για να είναι συνεπές.

Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν
αναµένεται να έχουν επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής
υποστήριξης»
Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς να
επιµετρείται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα:
Αναγνώριση και επιµέτρηση» και των εσόδων που προκύπτουν από την εν λόγω ωφέλεια µε τη λογιστική
αντιµετώπιση του ∆ΛΠ 20. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει αντίκτυπο στις δραστηριότητες της
Εταιρεία.
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις»
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
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∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΑ 7
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»)
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΑ 7
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»)
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες»
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά
µέσα: Γνωστοποιήσεις»)
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία µειωµένη κατά το κόστος της πώλησης
υπολογίζεται βάσει των προεξοφληµένων ταµειακών ροών, πρέπει να γίνονται γνωστοποιήσεις ισοδύναµες
προς εκείνες για τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτήν την τροποποίηση και
θα παρέχει την απαραίτητη γνωστοποίηση όπου εφαρµόζεται για τους ελέγχους αποµείωσης από την 1η
Ιανουαρίου 2009.
∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι µία πληρωµή µπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωµή µόνο εάν έχει
πραγµατοποιηθεί πριν τη απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η τροποποίηση
αυτή πρακτικά σηµαίνει ότι όταν η Εταιρεία αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η
πληρωµή πρέπει να εξοδοποιηθεί. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει την τροποποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2009.
∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν υπάρξουν ποτέ»
ενδείξεις για τη χρήση µιας µεθόδου που καταλήγει σε ένα χαµηλότερο συντελεστή απόσβεσης από αυτόν της
σταθερής µεθόδου απόσβεσης. Η τροποποίηση δεν θα έχει επί του παρόντος επίδραση στις δραστηριότητες της
Εταιρείας καθώς όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε τη χρήση της σταθερής µεθόδου.
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση»
Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω:
•

Είναι δυνατό να υπάρξουν µετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω των
αποτελεσµάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληρεί τις προϋποθέσεις ως µέσο αντιστάθµισης
ταµειακών ροών ή αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης.
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•

Ο ορισµός του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στην
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιµα για εµπορική
εκµετάλλευση έχει τροποποιηθεί. ∆ιευκρινίζεται ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή
υποχρέωση που αποτελεί µέρος ενός χαρτοφυλακίου χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν κοινή
διαχείριση µε τεκµηριωµένη ένδειξη πραγµατικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης
κερδών, συµπεριλαµβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση.

•

Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση αντισταθµίσεων δηλώνει ότι ένα µέσο
αντιστάθµισης πρέπει να εµπλέκει µέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονοµική οντότητα και
αναφέρει έναν τοµέα ως παράδειγµα µιας οικονοµικής οντότητας. Αυτό σηµαίνει ότι για να εφαρµοστεί η
λογιστική αντιστάθµισης σε επίπεδο τοµέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθµισης πρέπει να
πληρούνται συγχρόνως από τον τοµέα που το εφαρµόζει. Η τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι
ώστε το ∆ΛΠ 39 να συµβαδίζει µε το ∆ΠΧΑ 8 «Τοµείς δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η
γνωστοποίηση για τοµείς να βασίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο /
∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker).

•

Όταν επιµετρείται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της λογιστικής
αντιστάθµισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να χρησιµοποιείται ένα
αναθεωρηµένο πραγµατικό επιτόκιο (υπολογισµένο την ηµέρα της διακοπής της λογιστικής αντιστάθµισης
εύλογης αξίας).

Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) από τη 1η Ιανουαρίου 2009. ∆εν αναµένεται να έχει
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16
«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις»)
Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για µελλοντική χρήση ως
επενδυτικά ακίνητα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 40. Εποµένως, όπου εφαρµόζεται η µέθοδος της
εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Όµως, σε περιπτώσεις που η εύλογη αξία ενός
επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία, το ακίνητο επιµετράται στο
κόστος µέχρι την νωρίτερη µεταξύ της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής και της ηµεροµηνίας στην
οποία η εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
εκτίµησης της επίδρασης της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία»
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
∆ΠΧΑ 5 (Τροποποίηση) «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς») (ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
Πληροφόρηση κατά τοµέα
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται ένα διακριτό µέρος µιας επιχείρησης, που απασχολείται µε την παροχή
ενός εξατοµικευµένου προϊόντος ή υπηρεσίας ή µιας οµάδας σχετιζοµένων µεταξύ τους προϊόντων ή
υπηρεσιών που υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις, οι οποίες διαφέρουν από εκείνες των άλλων
επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται ένα διακριτό µέρος µιας επιχείρησης, που
απασχολείται µε την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών µέσα σε ένα ειδικό οικονοµικό περιβάλλον και υπόκειται

(19) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)
σε κινδύνους και ωφέλειες που διαφέρουν από εκείνες των µερών που λειτουργούν σε διαφορετικό οικονοµικό
περιβάλλον.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα των Αµυντικών Ηλεκτρονικών Συστηµάτων. Γεωγραφικά η Εταιρεία
δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, σε χώρες Ε.Ε., σε Ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε, Μέση Ανατολή
και Βόρεια Αφρική.

Συναλλαγµατικές µετατροπές
(α)

Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας υπολογίζονται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι
οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα
παρουσίασης της 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 χρήσης και από τη µετατροπή των νοµισµατικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού,
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 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.

Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαµβάνουν κυρίως γη και γραφεία, κατέχονται από την Εταιρεία για
µακροπρόθεσµες αποδόσεις ενοικίου και δεν ιδιοχρησιµοποιούνται. Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται
σε κόστος µείον αποσβέσεις. 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 επενδύσεων σε ακίνητα υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση. Το
κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων ή καταχωρούνται ως
ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν αναµένεται να επιφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην Εταιρεία και το
κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα
αποτελέσµατα 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:
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- Κτίρια
- Μηχανολογικός εξοπλισµός
- Αυτοκίνητα
- Λοιπός εξοπλισµός

33-34

έτη

10

έτη

5-7

έτη

5-10

έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
τέλος χρήσεως.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως µε την πραγµατοποίησή τους.
Μισθώσεις
(α)

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία 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 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 στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε
χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µεγαλύτερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων
στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους, εκτός όπου δεν υπάρχει λογική βεβαιότητα ότι η Εταιρεία 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 στα αποτελέσµατα χρήσης
αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισµικό
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. 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.
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Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο
αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι
ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται εξετάζονται για ενδείξεις αποµείωσης σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η
λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας
µειωµένη µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών
αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών
ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας 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 ή που έχουν ταξινοµηθεί σε αυτή την κατηγορία από τη ∆ιοίκηση. Τα παράγωγα
ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία. Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο
κυκλοφορούν ενεργητικού εάν κατέχονται για εµπορία ή αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την
ηµεροµηνία ισολογισµού. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της
κατηγορίας.
(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
ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
(γ)

Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες πληρωµές
και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη
λήξη τους. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία 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 Ισολογισµού. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις
αυτής της κατηγορίας.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι
και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής, µε εξαίρεση τα χρηµατοοικονοµικά
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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 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 στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν
αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων.
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού
επιτοκίου.
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 στα αποτελέσµατα 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.
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία 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 σηµαντική ή παρατεταµένη 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 στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης σε µετοχές που
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων.
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.
Αποµειώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσεως κατά την οποία προκύπτουν.
Εµπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται 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 αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία 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 πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
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Ταµειακά διαθέσιµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3
µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου.
Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές 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. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση
επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
∆ανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια 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 στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου.
Κόστη δανεισµού
Όλα τα κόστη δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε την πραγµατοποίησή τους.
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 δε 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 την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν
θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Παροχές στο προσωπικό
(α)

Παροχές 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 στην περίοδο
που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η
παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων
του προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και
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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 από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και
είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα
µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος
προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του
προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το
κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.

(β)

Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία
συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την
απασχόληση εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα
απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές
τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
προεξοφλούνται.
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης και όπου υπάρχει αδυναµία στον προσδιορισµό του αριθµού
εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση
αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση.
Άλλες προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
- Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθοντικών γεγονότων
- Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισµό της δέσµευσης
- Το απαιτούµενα ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.
(α)

Εγγυήσεις

Η Εταιρεία 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 του ισολογισµού. 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 του
ισολογισµού.
(γ)

Ζηµιογόνα συµβόλαια
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Η Εταιρεία 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 και εξόδων
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

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.

(β)

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 του ισολογισµού ως ποσοστό
από τα συνολικά υπολογιζόµενα κόστη 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.

Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.
∆ιανοµή µερισµάτων
∆ιανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των
µετόχων.
Στρογγυλοποιήσεις
∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών
στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

3.

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
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Η «Intracom Defense» εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο
ταµειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Η διαχείριση των κινδύνων της
Εταιρείας λειτουργεί µέσα στα πλαίσια του γενικού προγράµµατος διαχείρισης κινδύνων που ακολουθεί ο
Όµιλος «Intracom Holdings» και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική επίδραση της
µεταβλητότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών στη χρηµατοοικονοµική του απόδοση.
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας (πέραν των εµπορικών υποχρεώσεων) αποτελούνται από
βραχυπρόθεσµα δάνεια και συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Με τα ανωτέρω προϊόντα χρηµατοδοτούνται
οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς και οι επενδύσεις κεφαλαιουχικού εξοπλισµού. Επιπρόσθετα η
Εταιρεία έχει υπό διαχείριση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, κυρίως µε τη µορφή βραχυχρόνιων
καταθέσεων, που προέρχονται από τη λειτουργική δραστηριότητα.
Κατά το τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν ανοικτές θέσεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα προϊόντα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τη διαχείριση
επιτοκιακού ή συναλλαγµατικού κινδύνου, καθώς σύµφωνα µε την εγκεκριµένη πολιτική του οµίλου «Intracom
Holdings» δεν επιτρέπεται η χρήση τους για κερδοσκοπία.
Συνοπτικά, οι µορφές χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που προκύπτουν από τα ανωτέρω είναι κίνδυνος αγοράς,
πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος επιτοκίου, οι οποίοι αναλύονται κατωτέρω.
(α)

Κίνδυνος αγοράς

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος της Εταιρείας κρίνεται σχετικά περιορισµένος διότι, στις περισσότερες
περιπτώσεις, όπου υπάρχουν απαιτήσεις από συµβάσεις σε ξένο νόµισµα, υπάρχουν αντίστοιχες υποχρεώσεις
στο ίδιο νόµισµα. Οι συµβάσεις σε ξένο νόµισµα είναι σχεδόν στο σύνολό τους σε USD, όπως και οι
αντίστοιχες υποχρεώσεις.
Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή ικανοποιητική φυσική αντιστάθµιση λόγω ιδιαίτερα αυξηµένων
υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα εξετάζεται κατά περίπτωση είτε η µετατροπή µέρους του δανεισµού στο
νόµισµα αυτό, είτε η χρήση προθεσµιακών συµβολαίων («forward currency contracts»).
Όσον αφορά τη διατήρηση διαθεσίµων σε ξένο νόµισµα, πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση του
ελάχιστου απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων στο νόµισµα αυτό.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσµάτων της Εταιρείας σε
πιθανές αυξοµειώσεις τη ισοτιµίας συναλλάγµατος για τις χρήσεις 2007 και 2008. Για την ανάλυση αυτή
λήφθηκαν υπόψη ο δανεισµός και τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας καθώς και οι εµπορικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις σε USD στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 2007 αντίστοιχα.
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Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)

Μεταβολή
Ισοτιµίας
EUR/USD
Κατά
-12,00%
-9,00%
-6,00%
-3,00%
3,00%
6,00%
9,00%
12,00%

Επίδραση στα
καθαρά
αποτελέσµατα
31/12/2008
(389)
(292)
(194)
(97)
97
194
292
389

Επίδραση στα
καθαρά
αποτελέσµατα
31/12/2007
(476)
(357)
(238)
(119)
119
238
357
476

Κίνδυνος τιµής
Η Εταιρεία δεν έχει έκθεση σε κίνδυνο τιµής.
(β)

Πιστωτικός κίνδυνος

Οι εµπορικές συναλλαγές της Εταιρείας λαµβάνουν χώρα σχεδόν στο σύνολό τους µε ιδιαίτερα αξιόπιστους
οργανισµούς του ιδιωτικού ή του ∆ηµόσιου τοµέα. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα υπάρχει πολυετές
ικανοποιητικό ιστορικό συνεργασίας. Σε περιπτώσεις που απαιτείται χορήγηση πίστωσης («vendor financing»)
σε πελάτη του εξωτερικού, η Εταιρεία προβαίνει σε ασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου µέσω του Οργανισµού
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.). Κατά συνέπεια, κρίνεται ότι ο κίνδυνος από επισφαλείς
απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα περιορισµένος.
Σε σχέση µε πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται από τις τοποθετήσεις των διαθεσίµων, επισηµαίνεται ότι η
Εταιρεία συνεργάζεται µόνο µε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτικής
ικανότητας, ενώ παράλληλα κανένα χρηµατοπιστωτικό πιστωτικό ίδρυµα δεν συγκεντρώνει ποσοστό
µεγαλύτερο του 15% του υπό διαχείριση ενεργητικού.
(γ)

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα και ικανοποιητικά
ελεύθερα πιστωτικά όρια.
(δ)
Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των
επιτοκίων

Ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι το σύνολο του δανεισµού της Εταιρείας
χρησιµοποιεί κυµαινόµενα επιτόκια. Κατά την τρέχουσα χρήση εκτιµάται ότι ο συγκεκριµένος κίνδυνος είναι
περιορισµένος καθώς θεωρείται ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι να υπάρξει σταθερότητα ή και µείωση
των επιτοκίων στο µεσοπρόθεσµο µέλλον.
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσµάτων της Εταιρείας σε
πιθανές αυξοµειώσεις των επιτοκίων για τις χρήσεις 2008 και 2007. Για την ανάλυση αυτή λήφθηκαν υπόψη ο
δανεισµός και τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 2007 αντίστοιχα.
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε Ευρώ

(28) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)

Μεταβολή Επιτοκίων
(Μονάδες Βάσης)
-100
-75
-50
-25
25
50
75
100

Επίδραση στα
καθαρά
αποτελέσµατα
31/12/2008
(74)
(55)
(37)
(18)
18
37
55
74

Επίδραση στα
καθαρά
αποτελέσµατα
31/12/2007
(55)
(41)
(27)
(14)
14
27
41
55

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε USD

Μεταβολή Επιτοκίων
(Μονάδες Βάσης)
-100
-75
-50
-25
25
50
75
100

Επίδραση στα
καθαρά
αποτελέσµατα
31/12/2008
(23)
(17)
(12)
(6)
6
12
17
23

Επίδραση στα
καθαρά
αποτελέσµατα
31/12/2007
(31)
(23)
(15)
(8)
8
15
23
31

∆ιαχείριση κεφαλαίου

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα
απρόσκοπτης λειτουργίας του στο µέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.
Τα κεφάλαια της Εταιρείας κρίνονται ικανοποιητικά µε βάση το συντελεστή µόχλευσης. Ο εν λόγω
συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Ο
καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισµού» (συµπεριλαµβανοµένου «βραχυπρόθεσµου και
µακροπρόθεσµου δανεισµού» όπως εµφανίζεται στον ισολογισµό) µείον «ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα».
Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της
µητρικής» όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό συν τον καθαρό δανεισµό.

Σύνολο δανεισµού (σηµ. 13)
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (σηµ. 10)
Καθαρός δανεισµός
Ίδια κεφάλαια
Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια
Συντελεστής µόχλευσης

1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2007
2.000
2.102
(9.293)
(10.438)
(7.293)
(8.337)
84.390
83.042
77.097
74.705
-9%
-11%
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Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)
Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών

Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για εµπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις εκτιµάται ότι προσεγγίζει την
πραγµατική τους αξίας. Οι πραγµατικές 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 για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων.

4.

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι
εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής:


Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση στην Ελλάδα. Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της
πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο
τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του φορολογικού
ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο
εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της χρήσης.



Η Εταιρεία 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 του ισολογισµού. Η πρόβλεψη αυτή υπολογίζεται βάσει ιστορικών
δεδοµένων επί των επισκευών και αντικαταστάσεων.

5.

Πληροφόρηση κατά τοµέα - Γεωγραφικοί Τοµείς

Η έδρα της Εταιρείας είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι η Ελλάδα, οι χώρες
Ε.Ε., Ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε και τρίτες χώρες.
Η κατανοµή των πωλήσεων στους γεωγραφικούς τοµείς γίνεται ανάλογα µε τη χώρα εγκατάστασης του
πελάτη.
Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανά γεωγραφικό τοµέα αναλύονται ως εξής:
1/1 - 31/12/2008

1/1 - 31/12/2007

Πωλήσεις Eσωτερικού

21.927

27.066

Πωλήσεις σε Ευρωπαϊκή Ένωση

29.203

40.628

189

2

Πωλήσεις σε Τρίτες Χώρες

13.985

11.590

Σύνολο

65.303

79.285

Πωλήσεις σε Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες

(30) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)

6.

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Οικόπεδα κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισµός

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα

Προκαταβολές
και πάγια υπό
κατασκευή

Σύνολο

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
Προσθήκες

42.885

13.430

154

3.308

-

59.777

31

381

41

233

86

771

-

-

-

(11)

(23)

(34)

1.849

-

-

-

-

1.849

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007

44.765

13.811

195

3.531

63

62.364

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008

44.765

13.811

195

3.531

63

62.364

-

793

-

224

109

1.126

173

-

-

-

(173)

-

-

(18)

-

(63)

-

(81)

Πωλήσεις
Μεταφορά από επενδυτικά ακίνητα (σηµ.7)

Προσθήκες
Αναταξινοµήσεις από πάγια υπό κατασκευή
Πωλήσεις
Μεταφορά από επενδυτικά ακίνητα (σηµ.7)

177

-

-

-

-

177

45.114

14.586

195

3.691

-

63.585

5.407

9.004

72

1.819

-

16.302

680

990

19

329

-

2.017

-

-

-

(10)

-

(10)

88

-

-

-

-

88

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007

6.175

9.994

90

2.137

-

18.396

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008

6.175

9.994

90

2.137

-

18.396

684

1.001

23

342

-

2.049

-

(18)

-

(59)

-

(77)

37

-

-

-

-

37

6.895

10.976

113

2.420

-

20.405

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2007

38.589

3.817

104

1.394

63

43.968

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2008

38.218

3.609

81

1.271

-

43.180

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
Αποσβέσεις
Πωλήσεις
Μεταφορά από επενδυτικά ακίνητα (σηµ.7)

Αποσβέσεις
Πωλήσεις
Μεταφορά από επενδυτικά ακίνητα (σηµ.7)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008

Στα παραπάνω ποσά περιλαµβάνεται µισθωµένος µηχανολογικός εξοπλισµός βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης
ως ακολούθως:
31/12/2008

31/12/2007

Κόστος

-

2.838

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

-

(2.473)

Αναπόσβεστη αξία

-

365
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Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)

7.

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Σήµατα και
άδειες

Λογισµικό

Σύνολο

40

4.076

4.117

-

53

53

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007

40

4.130

4.170

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008

40

4.130

4.170

-

1.569

1.569

40

5.699

5.739

40

2.624

2.664

-

1.106

1.106

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007

40

3.730

3.770

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008

40

3.730

3.770

-

356

356

40

4.086

4.126

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2007

-

400

400

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2008

-

1.613

1.613

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
Προσθήκες

Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
Αποσβέσεις

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008

(32) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)

8.

Επενδύσεις σε ακίνητα

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007

12.632

Μεταφορά σε πάγια (σηµ.5)

(1.849)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007

10.783

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008

10.783

Μεταφορά σε πάγια (σηµ.5)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008

(177)
10.606

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007

643

Μεταφορά σε πάγια (σηµ.5)

(88)

Αποσβέσεις

88

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007

643

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008

643

Μεταφορά σε πάγια (σηµ.5)

(37)

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008

85
692

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2007

10.140

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2008

9.914

Τα έσοδα ενοικίων για το 2008 ανήλθαν σε € 353, ενώ αντίστοιχα το 2007 σε € 454 (σηµ. 21).
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Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)

9.

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
31/12/2008

31/12/2007

15.464

21.034

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης

-

-

Τελικές εµπορικές απαιτήσεις

15.464

21.034

Προκαταβολές σε προµηθευτές

279

1.409

52

92

507

1.621

93

47

1.691

2.032

18.086

26.235

54

54

18.032

26.180

18.086

26.235

Πελάτες

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (σηµ.28)
Προπληρωµές
∆εδουλευµένα έσοδα
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων είναι περίπου ίδια µε τη λογιστική τους αξία.
Η ανάλυση των εµπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας στο τέλος κάθε χρήσης έχει ως ακολούθως:

Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού
Είναι αποµειωµένα κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
∆εν έχουν αποµειωθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού αλλά
είναι ληξιπρόθεσµα κατά τις ακόλουθες περιόδους:
< 90 µέρες
90-180 µέρες
180-270 µέρες
270-365 µέρες
1- 2 έτη
>2 έτη
Σύνολο

31/12/2008

31/12/2007

9.161

14.162

-

-

2.555
1.798
655
5
1
1.289
6.303
15.464

1.775
2.402
1.205
4
43
1.442
6.872
21.034

(34) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)
Επειδή το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων προέρχεται από µικρό αριθµό πελατών, υπάρχει περιορισµένη
διασπορά του πιστωτικού κινδύνου. Παρόλα αυτά οι πελάτες της Εταιρείας ανάµεσα στους οποίους
συµπεριλαµβάνεται και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, διατηρούν υψηλή πιστοληπτική ικανότητα.
Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα:

Ευρώ (EUR)
∆ολλάριo (USD)
Λοιπά

10.

31/12/2008

31/12/2007

16.752
1.316
18
18.086

23.612
2.616
6
26.235

Αποθέµατα
31/12/2008

31/12/2007

18.281

22.532

Ηµιτελή προϊόντα

9.051

7.705

Έτοιµα προϊόντα

3.980

6.520

Παραγωγή σε εξέλιξη

1.998

871

10

117

33.322

37.745

Πρώτες και βοηθητικές ύλες

559

645

Ηµιτελή προϊόντα

255

151

6

2

820

798

32.502

36.947

798
361
(339)

484
314
0

820

798

Πρώτες και βοηθητικές ύλες

Εµπορεύµατα
Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα και κατεστραµµένα αποθέµατα:

Έτοιµα προϊόντα

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία

Ανάλυση πρόβλεψης
Στην αρχή της χρήσης
Πρόβλεψη αποµείωσης
Κλείσιµο πρόβλεψης µέσα στη χρήση
Στο τέλος της χρήσης

(35) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)

11.

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
31/12/2008

31/12/2007

648

413

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις

8.645

10.025

Σύνολο

9.293

10.438

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες

Το µέσο σταθµικό επιτόκιο καταθέσεων διαµορφώθηκε σε 4,5 % και 1,52% για καταθέσεις σε Ευρώ και σε
USD αντίστοιχα (2007: 3,79% και 5,12% για Ευρώ και USD αντίστοιχα).
Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών
ροών.
Τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας αναλύονται στα εξής νοµίσµατα:.

Ευρώ
∆ολλάρια (USD)
Γιέν (JPY)
Λοιπά

31/12/2008
499
2.293
6.500
1
9.293

31/12/2007
388
3.048
7.000
2
10.438

Οι καταθέσεις που έχει η εταιρεία σε JPY είναι σε καθορισµένη συναλλαγµατική ισοτιµία/ καθορισµένη
απόδοση, συνεπώς δεν υφίσταται κίνδυνος από µεταβολές στη συναλλαγµατική ισοτιµία σε JPY.

12.

Μετοχικό κεφάλαιο
Αριθµός κοινών
µετοχών

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007, 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 31
∆εκεµβρίου 2008

23.103.305

Μετοχικό
κεφάλαιο
67.924

Την 31 ∆εκεµβρίου 2008 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 23.103.305 κοινές ονοµαστικές
µετοχές ονοµαστικής αξίας € 2,94 η καθεµία.

(36) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)

13.

Aποθεµατικά
Τακτικό
αποθεµατικο

Έκτακτα
αποθεµατικά

Αφορολόγητα
αποθεµατικά

Σύνολο

86

-

9.128

9.213

Μεταφορά στα αποτελέσµατα εις νέον

150

341

(525)

(34)

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007

236

341

8.603

9.180

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008

236

341

8.603

9.180

Μεταφορά από αποτελέσµατα εις νέον

140

-

210

350

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008

376

341

8.813

9.529

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007

(α) Τακτικό αποθεµατικό
Το Τακτικό Αποθεµατικό σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας (κωδ.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
Παρακολουθούνται τα αποθεµατικά που σχηµατίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία µε βάση ειδικές διατάξεις
αναπτυξιακών νόµων, που ισχύουν κάθε φορά, δε φορολογούνται. ∆ηλαδή, σχηµατίζονται από καθαρά κέρδη
για τα οποία δεν υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται φόρος.

14.

∆άνεια
31/12/2008

31/12/2007

2.000

2.000

-

102

2.000

2.102

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων

Το σταθµισµένο επιτόκιο δανεισµού της Εταιρείας για τη χρήση 2008 κυµάνθηκε στο 4,67% (2007: 5,54%).
Ο συνολικός δανεισµός της Εταιρείας είναι σε Ευρώ.
Για τα τραπεζικά δάνεια έχει εγγυηθεί η µητρική εταιρεία, Intracom Holdings SA.

(37) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
31/12/2008

31/12/2007

-

103
103

-

(1)
102

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης- ελάχιστα µισθώµατα
Μέχρι 1 έτος
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Σύνολο
Μείον: Mελλοντικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης

15.

Αναβαλλόµενη φορολογία

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος σχετίζονται µε την ίδια φορολογική αρχή. Τα
συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω:

31/12/2008

31/12/2007

1.190
21
1.212

571
195
765

(1.157)
(88)
(1.245)
(33)

(1.109)
(141)
(1.250)
(484)

31/12/2008
(484)
451
(33)

31/12/2007
(487)
3
(484)

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

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

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Πίστωση κατάστασης αποτελεσµάτων (σηµ. 24)
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

(38) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)
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:
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007

Προβλέψεις
αποµείωσης
αποθεµάτων
121
78
200

Λοιπές
προβλέψεις
298
170
468

∆εδουλευµένα
έξοδα
219
(170)
49

Λοιπά
195
(145)
50

Σύνολο
832
(67)
765

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008
(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008

200
6
205

468
81
549

49
(46)
3

50
405
455

765
446
1.212

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007

Επιταχυνόµενες
φορολογικές
αποσβέσεις
(1.150)
55
(1.095)

Επισφαλείς
απαιτήσεις
(73)
(73)

Λοιπά
(97)
15
(82)

Σύνολο
(1.320)
70
(1.250)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008
Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008

(1.095)
5
(1.090)

(73)
(73)

(82)
(82)

(1.250)
5
(1.245)

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

16.

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
31/12/2008

31/12/2007

1.009
1.009

698
698

Συνταξιοδοτικές παροχές

1.307

482

Σύνολο

1.307

482

31/12/2008

31/12/2007

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων

1.556

1.485

Μη καταχωρηθείσες αναλογιστικές ζηµίες

(547)

(787)

Υποχρέωση στον ισολογισµό

1.009

698

Υποχρεώσεις ισολογισµού για :
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό έχουν προσδιορισθεί ως εξής:

(39) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων έχουν ως εξής:
1/1-31/12/2008

1/1-31/12/2007

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Καθαρές αναλογιστικές ζηµιές που καταχωρήθηκαν στη χρήση

281
75
97

130
64
136

Επίπτωση από περικοπές

854

152

1.307

482

31/12/2008

31/12/2007

Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους (σηµ.20)

698

404

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα

1.307

482

Πληρωθείσες εισφορές

(996)

(188)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

1.009

698

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
31/12/2008

31/12/2007

Προεξοφλητικό επιτόκιο

5,60%

4,70%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών

4,50%

4,50%

17.

Προβλέψεις
31/12/2008

31/12/2007

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

2.340

440

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

601

754

2.941

1.194

Σύνολο
Ανάλυση συνολικών προβλέψεων:

Εγγυήσεις

Μη Ληφθείσες
Άδειες

Λοιπά

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007

754

32

22

808

Προβλέψεις χρήσης

386

-

-

386

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007

1.140

32

22

1.194

Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν

(286)

-

-

(286)

Προβλέψεις χρήσης
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008

2.033
2.887

32

22

2.033
2.941

(40) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)
Οι προβλέψεις για εγγυήσεις περιλαµβάνουν προβλέψεις για επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων υπό
εγγύηση, καθώς και προβλέψεις για δωρεάν υλικό.

18.

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
31/12/2008

31/12/2007

5.133

6.146

15.120

25.669

3.297

7.983

395

729

1.306

1.315

144

1

25.395

41.843

31/12/2008

31/12/2007

18.545
6.849
2
25.395

32.195
9.635
13
41.843

Προµηθευτές
Προκαταβολές πελατών
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη (σηµ.28)
∆εδουλευµένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα:

Ευρώ (EUR)
∆ολλάριo (USD)
Λοιπά

Ο µέσος χρόνος πληρωµών των υποχρεώσεων ανέρχεται σε 90 ηµέρες.

19.

Πωλήσεις ανά κατηγορία
1/1 - 31/12/2008

1/1 - 31/12/2007

931

248

Πωλήσεις προϊόντων

52.989

65.657

Έσοδα από υπηρεσίες

11.383

13.380

Σύνολο

65.303

79.285

1/1 - 31/12/2008

1/1 - 31/12/2007

Πωλήσεις Eσωτερικού

21.927

27.066

Πωλήσεις σε Ευρωπαϊκή Ένωση

29.203

40.628

189

2

Πωλήσεις σε Τρίτες Χώρες

13.985

11.590

Σύνολο

65.303

79.285

Πωλήσεις εµπορευµάτων

Πωλήσεις σε Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες

(41) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)

20.

Έξοδα ανά κατηγορία
1/1 - 31/12/2008

1/1 - 31/12/2007

20

19.713
24.063

18.680
30.310

-Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία

5

2.029

1.936

-Μισθωµένα περιουσιακά στοιχεία

5

20

81

Σηµ
Παροχές σε εργαζοµένους
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο στο κόστος πωληθέντων
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων

Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα

7

85

88

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων

6

356

1.106

Αποµείωση αποθεµάτων

361

314

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων

808

581

206

199

1

-

Μισθώµατα βάσει λειτουργικών µισθώσεων
-Μεταφορικά µέσα και µηχανήµατα
-Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
∆ιαφήµιση

413

368

Τηλεπικοινωνίες-Φωτισµός-Ύδρευση-Θέρµανση-Καθαρισµός

956

1.000

Κρατήσεις Υπέρ ∆ηµοσίου

733

948

655

678

Υπεργολαβίες

5.949

16.153

Λοιπά

6.381

3.381

Σύνολο

62.729

75.821

45.158
11.853
5.718
62.729

58.344
11.003
6.474
75.821

1.513
680
297
2.490

1.410
1.527
274
3.211

Μεταφορικά

Κατανοµή ανά λειτουργία:
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης

Ανάλυση αποσβέσεων ανά λειτουργία:
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης

(42) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)

21.

Παροχές σε εργαζοµένους
1/1 - 31/12/2008

1/1 - 31/12/2007

Μισθοί και ηµεροµίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές και έξοδα

14.448
3.516
442

14.315
3.524
358

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών (σηµ.15)
Σύνολο

1.307
19.713

482
18.680

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31/12/2008 ανήλθε σε 520 άτοµα (2007 : 525 άτοµα)

22.

Λοιπά έσοδα
1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2007
353

454

30

15

Λοιπά

126

105

Σύνολο

509

575

1/1 - 31/12/2008

1/1 - 31/12/2007

(4)

-

Έσοδα από ενοίκια
Επιχορηγήσεις

23.

Λοιπά κέρδη/ (ζηµιές) -καθαρά

Ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές
Λοιπά κέρδη
Σύνολο

24.

(20)

72

12

180

(12)

252

Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό
1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2007

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
-Τραπεζικά δάνεια
- Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
- Λοιπά
Καθαρές (ζηµιές)/ κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές

118

633

(4)

19

186

258

(550)

55

(250)

965

(85)

(227)

(334)

738

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Έσοδα τόκων από τράπεζες
Σύνολο

(43) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)

25.

Φόρος εισοδήµατος
1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2007

Φόρος χρήσης
Αναβαλλόµενος φόρος (σηµ. 14)
Σύνολο

809

1.007

(451)

(3)

358

1.004

Ο φόρος υπολογίστηκε µε 25% για τις χρήσεις 2008 και 2007 αντίστοιχα. Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων
της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο
συντελεστή φόρου, επί των κερδών της Εταιρείας. Η διαφορά έχει ως εξής:

1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2007
Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές
στην Ελλάδα (2008:25%, 2007:25%)
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο

3.406

3.553

851
-

888
-

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς

(504)

(68)

-

-

11

184

358

1.004

Επίδραση αλλαγής σε φορολογικούς συντελεστές
Λοιποί φόροι (Ν.3614/07, άρθρο 47 )

Κατά το έτος 2008 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2002-2006 από τον οποίο προέκυψαν
φορολογικές διαφορές για τις οποίες είχαν σχηµατιστεί σχετικές προβλέψεις τα αντίστοιχα έτη, εποµένως δεν
προέκυψε επιβάρυνση.
Κατά το 2008 ψηφίστηκε νόµος βάσει του οποίου οι φορολογικοί συντελεστές των χρήσεων 2010 έως και 2014
ορίζονται σε 24%, 23%, 22%, 21% και 20% αντίστοιχα.

26.

Κέρδη ανά µετοχή

Αριθµός µετοχών

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρους
Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή

31/12/2008
23.103.305

31/12/2007
23.103.305

31/12/2008

31/12/2007

3.406

3.553

(358)

(1.004)

3.048

2.550

0,13

0,11

(44) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
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27.

Λειτουργικές ταµειακές ροές
Σηµ

Καθαρά κέρδη

1/1 - 31/12/2007

1/1 - 31/12/2008
3.048

2.550

Προσαρµογές για:
Φόρο εισοδήµατος

24

358

1.004

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων

5

2.049

2.017

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων

6

356

1.106

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων

7

85

88

4

-

Ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων
Έσοδα τόκων

23

(85)

(227)

Έξοδα τόκων

23

(250)

965

5.567

7.502

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Μείωση αποθεµάτων

4.445

1.559

Μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων

8.149

9.782

(14.747)

(3.847)

1.747
311

386
294

(96)

8.175

5.471

15.677

Mείωση προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
Αύξηση προβλέψεων
Αύξηση υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

28.

Ανειληµµένες υποχρεώσεις

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις
∆εν υπάρχουν κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την ηµεροµηνία
του Ισολογισµού.
Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων
Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά µισθώµατα της Εταιρείας σύµφωνα µε τις λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως
εξής:

(45) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
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31/12/2008
147
346
493

Έως 1 έτος
Από 2-5 έτη

31/12/2007
73
48
121

Τα µισθώµατα αφορούν µεταφορικά µέσα.

29.

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια
της συνήθους δραστηριότητας ως ακολούθως:

Εγγυητικές επιστολές για προκαταβολές
Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
Εγγυητικές επιστολές συµµετοχής σε διαγωνισµούς

30.

31/12/2008
11.006
8.146
323
19.474

31/12/2007
18.746
9.517
977
29.241

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη:

1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2007
Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:
Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη

985

1.233

Από µητρική

1.370

3.392

Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη

4.163

8.496

5.533

11.888

337

426

Αγορές υπηρεσιών και αγαθών:

Έσοδα ενοικίων:
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη

1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2007
Αγορές παγίων:
Από µητρική
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη

1.497

9

96

76

1.593

85

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

(46) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
31 ∆εκεµβρίου 2008
(Όλα τα ποσά σε €’000)
του οµίλου Intracom Holdings, καθώς και εταιρείες στις οποίες συµµετέχει ο βασικός µέτοχος του οµίλου
Intracom Holdings.

Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής:
31/12/2008

31/12/2007

-

49

52

42

52

92

2.394

5.817

902

2.166

3.297

7.983

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη:
Από µητρική
Από λοιπά συνδεδεµένα µέρη

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη:
Προς µητρική
Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη

Παροχές προς τη διοίκηση
Ποσό ύψους € 971 καταβλήθηκε ως αµοιβή διευθυντικών στελεχών για τη χρήση του 2008 (2007: € 1.022).

31.

Μερίσµατα

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει µέρισµα € 0,0649 ανά µετοχή (συνολικού ύψους € 1.500.000,00) για τη
χρήση 2008. Το προτεινόµενο µέρισµα θα υποβληθεί για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων.
Το µέρισµα αυτό θα καταχωρηθεί ως διανοµή των αποτελεσµάτων εις νέον εντός της επόµενης χρήσης.
Η τακτική γενική συνέλευση της 26.ης Ιουνίου 2008 ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος € 0,074 ανά µετοχή
(συνολικού ύψους € 1.700) για τη χρήση 2007. Το µέρισµα καταβλήθηκε εντός του έτους 2008 όπως και το
µέρισµα ύψους € 1.700 της χρήσης 2006.

32.

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού

Βρίσκεται σε εξέλιξη ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2007. Αν προκύψει διαφορά φόρου θα
βαρύνει την χρήση 2009.

(47) από (48)

Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ
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Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης από Ιανουαρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2008

(48) από (48)

