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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ  

 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ»  

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας ΙΝΤΕΑΛ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε., που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης 

της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς 

και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και τις λοιπές επεξηγηματικές 

πληροφορίες. 

 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 

εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα 

Διεθνή 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 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 οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται 

στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. Κατά την διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 

εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

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 δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος 

περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 

μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη 
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Διοίκηση, 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 Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 

ουσιώδη άποψη την οικονομική θέση της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, την 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε 

την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων  

 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, 

στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 

 

 

 

ECOVIS HELLAS A.E  

Α.Μ. 155 

 

Εθνικής Αντιστάσεως 9-11 - Χαλάνδρι 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής  

 

 

 

Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ  

Α.Μ. 13191 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 

 

Κύριοι Μέτοχοι,  

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, σας 

παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα και τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.  

 Εξέλιξη και επιδόσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας 

Η εταιρεία επέκτεινε την δραστηριότητα διανομής προϊόντων πληροφορικής με την 
διανομή σε προϊόντα ψηφιακής ασφάλειας, τηλεοράσεων, λευκών συσκευών, 
τηλεφωνίας και φωτισμού. Έτσι εφεξής οι αναφορές στον «κλάδο» ή στην «αγορά» 
δεν θα είναι σχετικές μόνο με την πληροφορική αλλά σχετικές με την Διανομή 
Προϊόντων Τεχνολογίας και Οικιακών συσκευών. Οι πωλήσεις Διανομής Προϊόντων 
τεχνολογίας (φορητοί υπολογιστές, εξωτερικοί δίσκοι, tablets, τηλεφωνία, ψηφιακή 
ασφάλεια) ήταν αυξημένες. Οι πωλήσεις Διανομής τηλεοράσεων και άλλων οικιακών 
συσκευών ανήλθαν σε € 8,7 εκ. 
 

 Επισκόπηση αποτελεσμάτων 

Κύκλος Εργασιών  

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά τη χρήση 2014 ανήλθε σε € 35 εκ. αυξημένος 

κατά 36% περίπου ή € 9 εκ σε σχέση με το 2013.  

Έξοδα Διοίκησης / Διάθεσης 

Για τη χρήση 2014, το σύνολο των καθαρών λειτουργικών εξόδων, αυξήθηκε κατά 

62% περίπου και ανήλθαν σε € 3,8 εκ. από € 2,7 εκ. την προηγούμενη χρήση.   Ενώ 

σε σχέση με το μικτό περιθώριο η αναλογία ανήλθε σε 77% το 2014 από 70% το 

2013. 

ΕΒΙΤDA 

Συνέπεια των ως άνω ήταν τα ΕΒΙΤDA αποτελέσματα να μειωθούν κατά περίπου € 

0,3 εκ. και να κατέλθουν στα € 1,9 εκ. 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα για την εξυπηρέτηση του δανεισμού της εταιρίας 

αυξήθηκαν κατά € 146 χιλ. και διαμορφώθηκαν στα € 288  χιλ. για το 2014 έναντι 

των €  142  χιλ. για το 2013.  

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης  

 

Συνέπεια των ως άνω ήταν η κερδοφορία ύψους € 1,3 εκ για τη χρήση 2014, έναντι €  

1,7 εκ. στην χρήση του 2013. 
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 Αναφορά σε κονδύλια του Ισολογισμού 

Συμμετοχές  

Οι συμμετοχές έχουν υποτιμηθεί στην ανακτήσιμη αξία τους όπως προβλέπεται από 

τα Δ.Π.Χ.Α. Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας στις επεξηγηματικές σημειώσεις.  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνουν κυρίως εγγυήσεις για  

ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. 

Αποθέματα 

Η αύξηση των αποθεμάτων κατά € 7,5 εκ. από € 7,7 το 2013 σε € 15,2 εκ. το 2014, 

οφείλεται κυρίως στην νέα δραστηριότητα διανομής λευκών οικιακών συσκευών αλλά 

και στις υψηλότερες εισαγωγές τηλεοράσεων και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που 

ήταν αυξημένες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 για την υποστήριξη των 

μελλοντικών πωλήσεων. 

Εμπορικές απαιτήσεις 

Η αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων κατά € 7 εκ. (από € 12,2 εκ. το 2013 σε € 19,2 

εκ.) προέρχεται κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων του τελευταίου τριμήνου 

2014.  

 

Ίδια Κεφάλαια 

Τα ίδια κεφάλαια παρουσιάζονται θετικά € 13,7 εκ. και αυξημένα κατά € 1,3 εκ. που 

είναι και τα αποτελέσματα της χρήσης.  

Δάνεια 

Η εταιρεία διατηρεί σύμβαση με την Πειραιώς Factoring για εκχώρηση απαιτήσεων με 

αναγωγή και δικαίωμα προεξόφλησης αυτών και τον Δεκέμβριο του 2014 σύναψε και 

νέα σύμβαση με την EFG Factors για εκχώρηση απαιτήσεων με αναγωγή. Η χρήση 

των δύο ανωτέρω δανειακών γραμμών γίνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 

χρηματοδότησης της εταιρείας και την αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας. Το 

υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων που εμφανίζονται στην 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης αφορά την οφειλή της εταιρείας από την χρήση των 

δανειακών γραμμών factoring για την κάλυψη των υποχρεώσεων της προς τους 

προμηθευτές της. 

Προμηθευτές  

Ο λογαριασμός προμηθευτές ανήλθε κατά την χρήση του 2014 σε € 16,3 εκ. 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 7,8 εκ. σε σχέση με το 2013.   Η αύξηση του 

υπολοίπου οφείλεται στις αυξημένες αγορές του τελευταίου τριμήνου για την 

υποστήριξη των αυξημένων πωλήσεων.  
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 Ρευστότητα και πηγές κεφαλαίου 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας διατηρήθηκαν στο τέλος της χρήσης στα ίδια 

περίπου επίπεδα € 0,58 εκ το 2014 με της χρήσης 2013- € 0,48 εκ.  

 Εργαζόμενοι 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την λήξη της χρήσης ανέρχεται 

σε 60 άτομα ενώ κατά την λήξη της προηγούμενης χρήσης ανερχόταν σε 58 άτομα.  

 

 Κίνδυνοι και διαχείριση κινδύνων  

Κίνδυνος επιτοκίου 

Οι υφιστάμενες γραμμές χρηματοδότησης της εταιρείας έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Υπάρχει κίνδυνος από περαιτέρω μελλοντική αύξηση των βασικών επιτοκίων αλλά και 

του ίδιου του δανεισμού για την χρηματοδότηση νέων πωλήσεων στο βαθμό κατά 

τον οποίο τα χρηματικά διαθέσιμα δεν θα επαρκέσουν να καλύψουν τις ανάγκες της 

εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης και θα χρειαστεί να προχωρήσει σε βραχυπρόθεσμο 

δανεισμό, με συνέπεια να επιβαρυνθεί η εταιρεία με αυξημένα χρηματοοικονομικά 

κόστη.  

Κίνδυνος τιμών ξένου συναλλάγματος 

Οι πωλήσεις και υποχρεώσεις της εταιρίας σε ξένο νόμισμα είναι περιορισμένες.  

Κίνδυνος από Επισφαλείς απαιτήσεις 

Στην αγορά των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών προϊόντων έχει παρατηρηθεί τα 

τελευταία χρόνια σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος από επισφάλειες. Η εταιρεία έχει 

θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την μείωση των 

επισφαλειών. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται σε πελάτες με αξιολογημένο το 

ιστορικό πιστώσεων. Το τμήμα πιστωτικού ελέγχου ορίζει πιστωτικά όρια ανά πελάτη 

και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι 

απαραίτητο ζητούνται εξασφαλίσεις. 

Οι χαμηλές επισφάλειες της χρήσης αλλά και του παρελθόντος, δεν είναι βέβαιο ότι 

θα συνεχίσουν να υφίστανται και στο μέλλον, ειδικά ενόψει της υφιστάμενης 

χρηματοοικονομικής κρίσης και ύφεσης. Πολλές εταιρείες βρίσκονται σε δυσχερή 

οικονομική κατάσταση και λόγω μειωμένης ή ανύπαρκτης χρηματοδότησης και λόγω 

μειωμένης κερδοφορίας ή και ζημιογόνων αποτελεσμάτων.  

 

Εξάρτηση από Βασικούς Προμηθευτές και εν γένει Προϊόντα Τεχνολογίας   

Η Εταιρεία συνεργάζεται με έναν βασικό προμηθευτή, την TOSHIBA, με τα προϊόντα 

της οποίας πραγματοποιεί το 76% του κύκλου εργασιών και των δραστηριοτήτων 

της.  



  

  

  

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Xρήσης 2014 

 
 

 

  
9 

 

Η πορεία της Εταιρίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα του παραπάνω 

προμηθευτή να κατασκευάζει και να προμηθεύει προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές 

και με καινοτόμες τεχνολογίες. Εξ’ άλλου η σύμβαση της Εταιρίας με την TOSHIBA 

δεν περιέχει ρήτρες αποκλειστικότητας και άρα δεν προστατεύει την Εταιρία από 

τυχόν μεταβολή της εμπορικής πολιτικής, συνέχιση ή διακοπή της συνεργασίας της 

με την Εταιρία, μονομερώς από την TOSHIBΑ. Μια τέτοια μεταβολή της εμπορικής 

πολιτικής του προμηθευτή αυτού μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά, στην απόφαση της 

TOSHIBA για απευθείας δραστηριοποίησή του μέσω θυγατρικής εταιρείας ή σε τυχόν 

διορισμό και άλλου ή άλλων διανομέων, πλην της Εταιρίας, στην Ελληνική αγορά. Στο 

παρόν χρονικό σημείο, οι επιδόσεις της Εταιρίας είναι ικανοποιητικές και η συνεργασία 

με την TOSHIBA είναι άριστη, ωστόσο, δεν μπορούν με ασφάλεια να γίνουν 

προβλέψεις για το μέλλον. Η εταιρεία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της 

εξάρτησης από τον βασικό της προμηθευτή επεκτείνει τις δραστηριότητες της και 

στην διανομή προϊόντων άλλων οίκων του εξωτερικού, και μάλιστα με υψηλότερο 

μικτό κέρδος, που συνολικά το 2014 επέφεραν αύξηση του μικτού κέρδους τους κατά 

70% σε σχέση με το 2013. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Η εταιρεία έχει δανειακές γραμμές χρηματοδότησης και κεφαλαιακή επάρκεια υπό τις 

παρούσες συνθήκες. Παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επιβαρύνουν την ταμειακή της 

ρευστότητα είναι: 

 Το εγκεκριμένο όριο χρηματοδότησης εκχωρούμενων απαιτήσεων των € 6 εκ. 

από την Πειραιώς Factroring πιθανόν να μην επαρκεί για την κάλυψη του 

κεφαλαίου κίνησης του ομίλου έπειτα από την προσθήκη νέων εμπορικών 

δραστηριοτήτων.   

 Πιθανές σημαντικές και απρόβλεπτες επισφάλειες ή ζημιές. 

  Η προσθήκη νέων εμπορικών δραστηριοτήτων με ανάγκες για αυξημένα 

κεφάλαια κίνησης.    

 

Συνδυασμός από τους ως άνω παράγοντες μπορεί να οδηγήσει την εταιρεία σε 

ταμειακή δυσχέρεια αλλά όχι να την θέσει σε κίνδυνο βιωσιμότητας. 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω σχετικά με την εξάρτηση της εταιρείας από τον 

βασικό προμηθευτή κάθε περίπτωση αλλαγής της πιστωτικής πολιτικής της TOSHIBA 

μπορεί να ανατρέψει την ταμειακή ρευστότητα της εταιρείας. Υπό το πρίσμα αυτό το 

κεφάλαιο κίνησης της Εταιρίας για τις τρέχουσες δραστηριότητές της εξαρτάται σε 

σημαντικό βαθμό από την TOSHIBA. 

Κίνδυνος από την δυσχέρεια σχηματισμού προβλέψεων στον κλάδο της 

πληροφορικής 
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Η ευρύτερη αγορά Διανομής στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία παρουσιάζει 
σημαντικά μεγαλύτερες διακυμάνσεις από τους υπόλοιπους κλάδους καταναλωτικών 
προϊόντων, ειδικά στις παρούσες οικονομικές συγκυρίες. Συνεπώς, ο σχηματισμός 
οικονομικών προβλέψεων (όγκου πωλήσεων, κερδοφορίας κλπ) και η κατάρτιση 
προϋπολογισμών με ακρίβεια καθίστανται εξαιρετικά δυσχερείς, και υφίστανται συχνά 
σημαντικές αποκλίσεις, θετικές ή αρνητικές, μεταξύ προβλέψεων και πραγματικών 
οικονομικών μεγεθών. Η εταιρεία συνεπώς δεν ανακοινώνει προβλέψεις. 

 

Έντονος ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών 

προϊόντων  

 

Μεγάλο ποσοστό, περίπου 76%, των πωλήσεων της εταιρείας προέρχεται από την 
πώληση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικότερα προϊόντα τεχνολογίας. 
Ο κλάδος υφίσταται υψηλό ανταγωνισμό και γρήγορες αλλαγές με αποτέλεσμα τα 
περιθώρια κέρδους να είναι εξαιρετικά χαμηλά. Η εταιρία έχει αντιμετωπίσει αυτές τις 
προκλήσεις με συνεχή μείωση του λειτουργικού κόστους ανά μονάδα πώλησης. 
  

Κίνδυνος από τη φύλαξη και μεταφορά των προϊόντων από ανεξάρτητη 

εταιρία 

Η εταιρεία διακινεί και αποθηκεύει σχεδόν το σύνολο των εμπορευμάτων της μέσω 

ανεξάρτητης εταιρίας (3PL-logistics).με την οποία έχει συνάψει σχετικές συμβάσεις. 

Παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακύψει προβλήματα τα οποία να 

επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της εταιρείας, οποιοδήποτε μελλοντικό αρνητικό 

γεγονός μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις δραστηριότητες  της εταιρίας. 

 

 Προοπτικές 

Οι προοπτικές της εταιρείας εξαρτώνται από τις συνθήκες της αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιείται που παρουσιάζει χαμηλή κερδοφορία, υψηλό ανταγωνισμό και 

σημαντικές μειώσεις τιμών καθώς και αυξημένο κίνδυνο για επισφάλειες.  

Ειδικότερα εφόσον εξασφαλισθεί η προϋπόθεση της χρηματοδότησης, οι προοπτικές 

της εταιρείας θα εξαρτηθούν από παράγοντες όπως: 

 Οι εξελίξεις στην τεχνολογία, 

 Η πορεία της οικονομίας, 

 Η δυνατότητα ανάπτυξης ανταγωνιστικών προϊόντων από τους βασικούς 

προμηθευτές, 

 Η δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει την συνεργασία με τους βασικούς 

προμηθευτές, 

 Η δυνατότητα εξεύρεσης νέων προμηθευτών και δραστηριοτήτων , 

 Η εσωτερική οργάνωση της εταιρείας και η βελτίωση της παραγωγικότητας 

της, 
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Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

Δημήτριος Αποστολόπουλος  

Διευθύνων Σύμβουλος 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

Σημ. 31.12.2014 31.12.2013

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 7 71 84 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 549 724 

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 8 0  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9 7 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 385 385 

1.014 1.200 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 9 15.210 7.732 

Πελάτες και Λοιπές εμπορικές Απαιτήσεις 11.1 19.258 12.265 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.2 1.107 891 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10 581 478 

36.156 21.366 

Συνολικά περιουσιακά στοιχεία 37.170 22.566 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κεφάλαιο και αποθεματικά

Μετοχικό Κεφάλαιο 12.1 308 308 

Αποθεματικά 199 199 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 12.2 30.760 30.760 

Υπόλοιπο (κερδών)/ζημιών προηγ.χρήσεων 12.3 (18.918) (20.623)

Αποτελέσματα χρήσης 1.320 1.705 

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας 13.669 12.349 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προβλέψεις 13 509 711 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (α) 509 711 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 15 5.442  

Προμηθευτές 14.1 16.340 8.472 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 14.2 698 587 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 14.2 77 157 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 14.3 435 290 

Σύνολο βραχυπρόεσμων υποχρεώσεων (β) 22.992 9.506 

Σύνολο υποχρεώσεων γ=(α+β) 23.501 10.217 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 37.170 22.566 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

 

Σημ.

1.01-

31.12.2014

1.01-

31.12.2013

Έσοδα 16 35.239  25.879  

Κόστος Πωληθέντων  (30.299) (22.000)

Μικτό κέρδος 4.940 3.879 

Άλλα έσοδα 506 730 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 17 (3.093) (2.228)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 17 (708) (496)

Άλλες δαπάνες (37) (39)

Χρηματοοικονομικά έσοδα  1 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (288) (142)

Κέρδη προ φόρων 1.320 1.705 

Φόρος εισοδήματος 18 0 0

Κέρδη μετά από φόρους (A) 1.320 1.705 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 1.320 1.705 
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            ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

  

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Αποθεματικό 

υπέρ το άρτιο

Λοιπά 

Αποθεματικά

Αποτ/τα 

εις νέον

Σύνολο 

Καθαρής 

Θέσης

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 308  30.760  199  (20.623) 10.644  

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου   

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου   

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου   

Καθαρό κέρδος χρήσης 1.705  1.705  

Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 308  30.760  199  (18.918) 12.349  

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2014 308  30.760  199  (18.918) 12.349  

Καθαρό κέρδος χρήσης 1.320  1.320  

Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 308  30.760  199  (17.598) 13.669  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

 

01.01-

31.12.2014

01.01-

31.12.2013

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 1.320 1.705 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 319 369 

Προβλέψεις (202) (709)

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 288 141 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (7.478) (3.073)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (7.212) (1.283)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 8.044 520 

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (288) (141)

Καταβεβλημένοι φόροι

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(5.209) (2.471)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (142) (118)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 12 2 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (130) (116)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια 18.920 4.345 

Εξοφλήσεις δανείων (13.478) (4.345)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 5.442 0

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου (α) + (β) + (γ) 103 (2.587)

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 478 3.065 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 581 478 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1 Πληροφορίες για την εταιρεία 

1.1 Γενικές Πληροφορίες για την εταιρεία 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1978 και η λειτουργία της λήγει την 31/12/2050. Έδρα της 

εταιρίας είναι η Αθήνα, οδός Κρέοντος 25, Τ.Κ. 104 42.  

1.2 Αντικείμενο δραστηριότητας 

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της είναι: 

 η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού και του 

εσωτερικού,  

 η εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και 

μηχανημάτων πάσης φύσεως και ανταλλακτικών αυτών,  

 η ίδρυση βιομηχανιών κατασκευής και συναρμολογήσεως συσκευών, 

μηχανημάτων και ειδών συναφών προς τα ανωτέρω και  

 η τεχνική υποστήριξη και η εν γένει παροχή υπηρεσιών συντηρήσεως και 

επισκευής των ως άνω συσκευών και μηχανημάτων. 

 Παροχή λύσεων πληροφορικής με υποστήριξη των τελικών πελατών και 

πώληση προϊόντων ψηφιακής ασφάλειας. 

 

H ΙΝΤΕΑΛ ανέλαβε νέα δραστηριότητα διανομής λευκών οικιακών συσκευών το 

τελευταίο τρίμηνο του 2014 συμπληρώνοντας έτσι την γκάμα οικιακών συσκευών 

(υπολογιστών και τηλεοράσεων) που διανέμει εδώ και πάνω από 20 χρόνια με 

επιτυχία. Οι οίκοι Brandt, Korting / Gorenje, Fourlis / Faber, Liebherr (τους οποίους 

ανέλαβε η ΙΝΤΕΑΛ αποκλειστικά), έχουν ήδη σημαντική παρουσία και επιτυχημένη 

πορεία στην Ελληνική αγορά.  

 

1.3 Διοικητικό συμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, όπως εξελέγη από την 11.03.2013 Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την από 11.03.2013 

συνεδρίασή του και με θητεία μέχρι την 10.03.2018 παρατίθεται στον πιο κάτω 

πίνακα  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.

Σάββας Ασημιάδης Πρόεδρος

Δημήτριος Αποστολόπουλος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Νίνος Γιαμάκης Γραμματέας

Δ.Σαμούηλ Μέλος

Θεόδωρος Μουλός Μέλος  
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2 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

2.1 Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΠ  

Για την σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από 

το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των Διερμηνειών 

τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) και τα 

οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν υποχρεωτικής 

εφαρμογής για την χρήση. Οι μεταβολές στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική από 1/1/2014, είτε δεν έχουν 

εφαρμογή στην εταιρεία είτε η επίπτωση τους ήταν αμελητέα.  

2.2 Βάση κατάρτισης 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό κόστος. 

2.3 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρείας στις 24 Μαρτίου 2015 και υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι την 

30.06.2014 και η οποία μπορεί σύμφωνα με το νόμο να τις τροποποιεί. 

2.4 Καλυπτόμενη περίοδος 

Οι οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως 

και την 31η Δεκεμβρίου 2014. 

2.5 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε €, το οποίο είναι το 

λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας και περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις της ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ.. 

Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  

2.6 Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες 

   

Νέα πρότυπα και διερμηνείες με τη ισχύ για τη χρήση 2014  

 

Ετήσιες βελτιώσεις 2011-2013 που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2013 και 
αφορούν τα πρότυπα IAS 40, IFRS 1, IFRS 3 και IFRS 13, με ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014. Δεν είχαν επίπτωση στην 
εταιρεία. 
 
Τροποποίηση του ΔΛΠ 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» που 
εγκρίθηκε τον Μάιο του 2013 και αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις για απομειωμένα μη 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες 
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περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014. Δεν είχε επίπτωση στην εταιρεία. 
 
Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία», αναφορικά με την 
«Ανανέωση Παραγώγων και τη Συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθμισης» που 
εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2013 και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014. Δεν είχε επίπτωση στην εταιρεία. 
 
«Τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία - Παρουσίαση» 
με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014 και 
αναφέρεται στον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Δεν είχε επίπτωση στην εταιρεία. 
  
«Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποίηση στα: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΛΠ 
27)» με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 01.01.2014. Δεν έχει 
εφαρμογή στην εταιρεία.  
 
«Διερμηνεία 21 Φόροι», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01.01.2014 και αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό της πληρωμής φόρων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37, καθώς και στο λογιστικό χειρισμό της 
υποχρέωσης για πληρωμή φόρου όταν ο χρόνος και το ποσό της πληρωμής είναι 
βέβαια. Δεν είχε εφαρμογή στην εταιρεία.  
 
Νέα πρότυπα και διερμηνείες με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
μετά την 01.01.2014 
 
Ετήσιες βελτιώσεις 2010-2012 που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2013 και 
αφορούν τα πρότυπα IAS 16, IAS 24, IAS 38, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8 και IFRS 13, με 
ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κυρίως την ή μετά την 01.07.2014. Δεν 
αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 
 
Τροποποίηση του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» που εγκρίθηκε τον 
Νοέμβριο του 2013 και αναφέρεται σε εισφορές προγραμμάτων καθορισμένων 
παροχών από εργαζομένους ή τρίτα πρόσωπα οι οποίες συνδέονται με την παροχή 
υπηρεσίας. Η τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01.07.2014 και δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 
 
Ολοκληρωμένο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία» πού εγκρίθηκε τον 
Ιούλιο του 2014, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν τη ή μετά την 
01.01.2018. Δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία. 
 
«Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38», που παρέχουν διευκρινήσεις επί των 
αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01.01.2016. Δεν αναμένεται να έχουν εφαρμογή στην εταιρεία. 
 
«Τροποποίηση ΔΠΧΑ 11» Λογιστική για αποκτήσεις Δικαιωμάτων σε Κοινές 
Δραστηριότητες με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01.01.2016. H τροποποίηση απαιτεί όπως ο αποκτών ένα δικαίωμα σε κοινή 
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δραστηριότητα που συνιστά επιχείρηση όπως καθορίζεται στο ΔΠΧΑ 3, να εφαρμόζει 
όλες τις προβλέψεις του προτύπου. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 
 
«ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί που Υπόκεινται σε Ρυθμιστικό 
Πλαίσιο» με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. 
To πρότυπο καθορίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν πληρούν τα 
κριτήρια αναγνώρισης με άλλα πρότυπα αλλά τα πληρούν με το εν λόγω πρότυπο και 
επιτρέπει την αναγνώρισή τους κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ. Δεν 
αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 
 
«ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες», με ισχύ για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2017. Το πρότυπο αντικαθιστά τα Πρότυπα 11 
και 18 και τις Διερμηνείες 13,15,18 και 31. Με βάση το πρότυπο αυτό η αναγνώριση 
των εσόδων γίνεται ακολουθώντας 5 βασικά βήματα. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη 
επίδραση στην εταιρεία. 
 
«Γεωργία: Πολυετή Φυτά – Τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 16 και 41», με ισχύ για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Δεν έχει εφαρμογή στην 
εταιρεία. 
 
«Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις – 
Τροποποίηση του ΔΛΠ 27», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01.01.2016. Με βάση την τροποποίηση οι συμμετοχές σε θυγατρικές 
συγγενείς και κοινοπραξίες, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή 
μπορούν να επιμετρώνται και με την μέθοδο της καθαρής θέσης, όπως αυτή 
καθορίζεται από το ΔΛΠ 28. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία.  
 
«Θέματα Γνωστοποιήσεων - Τροποποίηση ΔΛΠ 1», με ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη 
επίπτωση στην εταιρεία.  
 
«Πώληση ή Διανομή Περιουσιακών Στοιχείων Μεταξύ Επενδυτή και 
Συγγενούς ή Κοινοπραξίας του – Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28», 
με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Δεν 
αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία. 
 
«Επενδυτικές Οντότητες – Εφαρμογή της Εξαίρεσης από την Ενοποίηση – 
Τροποποίηση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28», με ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη 
επίπτωση στην εταιρεία. 
 

3 Ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις και μέθοδοι 

υπολογισμού 

Οι λογιστικές αρχές, οι εκτιμήσεις και οι μέθοδοι υπολογισμών βάσει των οποίων 

συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014 είναι συνεπείς με 

αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
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της χρήσης 2013, οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο 

διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.ielectronics.gr  

 

3.1 Συναλλαγματικές μετατροπές 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την 

χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και 

ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση 

τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των 

νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες 

κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  

3.2 Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 

Τα άυλα στοιχεία αφορούν : 

(α)εξωτερικώς αποκτηθέντα λογισμικά προγράμματα, η αξία των οποίων 

περιλαμβάνει το κόστος αγοράς τους, προσαυξημένο με τις δαπάνες που 

απαιτούνται προκειμένου να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας και μειωμένη κατά 

το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. 

Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την 

απόδοση του λογισμικού πέραν των αρχικών προδιαγραφών. Η απόσβεση του 

λογισμικού λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης και εντός περιόδου 

τριών έως πέντε ετών. Η υπολειμματική του αξία θεωρείται μηδέν. 

(β)εσωτερικώς δημιουργούμενα λογισμικά προγράμματα που προκύπτουν από 

ανάπτυξη. Η αξία τους περιλαμβάνει το κόστος που απαιτήθηκε για την ανάπτυξή 

τους. Η απόσβεσή τους γίνεται με συντελεστή 20%. 

3.3 Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα 

επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 

απομείωση. Οι δαπάνες που διενεργούνται για την αντικατάσταση συστατικών 

στοιχείων των παγίων κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες μεταγενέστερες δαπάνες, 

που διενεργούνται σε σχέση με πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον 

όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα προκύψουν 

από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων.  

Όλες οι άλλες δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κ.λ.π. των παγίων καταχωρούνται 

στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ως έξοδο, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους. 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση την σταθερή 

μέθοδο απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των 

παγίων περιουσιακών στοιχείων. Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής, κατά κατηγορία 

παγίων, έχει ως εξής: 

http://www.ielectronics.gr/
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Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός 
3 με 5 έτη 

Λοιπές εγκαταστάσεις 5 με 7 έτη 

Εξοπλισμός πληροφορικής  1 με 3 έτη 

 

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

και οι σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη 

χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές 

μεταφέρονται στα αποτελέσματα της αντίστοιχης χρονικής περιόδου. 

Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. 

 

3.4 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο ανακτήσιμο κόστος κτήσεως, 

υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους 

δεν θα ανακτηθεί. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία τους είναι 

μικρότερη από τη λογιστική τους αξία. Ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία 

μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξία 

χρήσεως. Οι ζημίες απομείωσης και οι αναστροφές προηγούμενων ζημιών 

απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν. 

3.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.5.1 Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος βάσει της μεθόδου του 

αποτελεσματικού επιτοκίου μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή 

στην αξία των απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν οι απαιτήσεις 

διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και κατά εφαρμογή της 

μεθόδου του αποτελεσματικού επιτοκίου.  

Ο έλεγχος απομείωσης των απαιτήσεων γίνεται σε εξατομικευμένη βάση όταν η 

είσπραξη της απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί εκπρόθεσμη κατά την ημερομηνία των 

οικονομικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου αντικειμενικά στοιχεία 

υποδεικνύουν την ανάγκη για απομείωσή τους. Οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που λήγουν μετά την πάροδο 

δώδεκα μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Αυτές χαρακτηρίζονται ως μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισμό ταξινομούνται ως εμπορικές 

και άλλες απαιτήσεις και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών 
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περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 

3.6 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν εμπορικές και 

λοιπές υποχρεώσεις. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας (εκτός των 

δανείων) απεικονίζονται στον Ισολογισμό, στο κονδύλι «Προμηθευτές». 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία συμμετέχει σε 

μία συμβατική συμφωνία του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν η 

εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει. Οι εμπορικές 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική τους αξία και ακολούθως 

αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος.  

Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν οι 

υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και κατά την εφαρμογή της μεθόδου του 

αποτελεσματικού επιτοκίου.  

Τα μερίσματα στους μετόχους αναγνωρίζονται στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις», όταν τα μερίσματα εγκρίνονται από την Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. 

3.7 Αποθέματα 

 Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και 

της καθαρής ρευστοποιήσιμής τους αξίας τους. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η 

εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεμάτων. Το 

κόστος κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του κυλιόμενου 

σταθμικού μέσου όρου και περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων και 

τις δαπάνες μεταφοράς τους στην τοποθεσία που βρίσκονται. Χρηματοοικονομικά 

έξοδα δεν περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης των αποθεμάτων. 

3.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις 

καταθέσεις όψεως. 

3.9 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση 

μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε 

μείωση της Καθαρής Θέσης της εταιρείας. 

3.10 Κόστος δανεισμού 

Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγματοποιείται , 

εκτός και αν αφορά ειδικά περιουσιακά στοιχεία, περίπτωση κατά οποία, κατά το 

μέρος που τα αφορά κεφαλαιοποιείται και αποτελεί μέρος του κόστους αυτών. 
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3.11 Φορολογία εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

3.11.1  Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος 

Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαμβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις 

ή απαιτήσεις από τις φορολογικές αρχές που σχετίζονται με την τρέχουσα ή 

προηγούμενες περιόδους αναφοράς και που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι την 

ημερομηνία του Ισολογισμού. Υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς 

συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν και βάσει των 

φορολογητέων κερδών κάθε χρήσης. Όλες οι μεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές 

απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδο φόρου στα αποτελέσματα. 

Περιλαμβάνει επίσης τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις φόρου εισοδήματος 

που θα προκύψουν από τον μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. Το στοιχείο αυτό 

αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις με πρόβλεψη. 

3.11.2  Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, προσδιορίζεται με την μέθοδο της 

υποχρέωσης, με βάση τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 

φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων και 

υπολογίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά 

τον χρόνο ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και του 

διακανονισμού των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

αναγνωρίζονται κατά την έκταση που αναμένεται ότι θα υπάρξει μελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση των προσωρινών διαφορών που τις 

δημιουργούν. 

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές 

φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της 

ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις 

φορολογητέες προσωρινές διαφορές.  

Για τις φορολογικές ζημιές που μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους 

αναγνωρίζονται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις κατά την έκταση που 

αναμένεται ότι θα υπάρξει αντίστοιχο φορολογητέο κέρδος εντός της περιόδου 

συμψηφισμού των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών. 

Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έσοδο ή έξοδο στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Κατ’ εξαίρεση, ο φόρος εισοδήματος που αφορά γεγονότα, οι 

συνέπειες των οποίων αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται κατ’ ευθείαν 

στα ίδια κεφάλαια, μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. 
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3.12 Παροχές σε εργαζόμενους 

 

α) Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους σε χρήμα και σε είδος 

αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 

β) Οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

(κρατική ασφάλιση) όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών (εφάπαξ παροχές 

κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία, επιβαλλόμενες από το Ν.2112/20). Το 

δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών αναγνωρίζεται ως 

έξοδο στην περίοδο που αφορά. Το κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων 

παροχών και η υποχρέωση που αναγνωρίζονται στον Ισολογισμό υπολογίζονται 

ετησίως αναλογιστικά με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστούμενης 

μονάδας ( Projected Unit Credit Method).  

Για την προεξόφληση της μελλοντικής υποχρέωσης χρησιμοποιείται το επιτόκιο των 

μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αντίστοιχης διάρκειας. 

Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από την αναθεώρηση των 

παραδοχών της αναλογιστικής μελέτης, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα εις νέον 

μέσω της κατάστασης Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων.   

3.13 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα επιμετρούνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Η 

αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

3.13.1  Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει αγαθά στους πελάτες, 

τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισμένη. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται συνήθως μετρητοίς ή μέσω πιστωτικών 

καρτών. Το αναγνωριζόμενο έσοδο σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι το μικτό ποσό που 

εισπράττεται, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αμοιβές των πιστωτικών καρτών. Τα 

έξοδα των πιστωτικών καρτών στη συνέχεια βαρύνουν τα έξοδα διάθεσης. 

3.13.2  Παροχή υπηρεσιών 

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

υπηρεσίας σε σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 

3.13.3  Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 

αποτελεσματικού επιτοκίου. 
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3.13.4  Έσοδα από δικαιώματα 

Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με την 

ουσία των σχετικών συμβάσεων. 

3.13.5  Μερίσματα 

Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

3.14  Μισθώσεις 

Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας 

διατηρούνται από τους εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. 

3.14.1  Η Εταιρεία ως μισθωτής 

Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα με 

βάση την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

3.15 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 

καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

3.16 Λοιπές προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα 

οδηγήσει σε εκροή οικονομικών πόρων για την εταιρεία και αυτή μπορεί να εκτιμηθεί 

αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγματοποίησης ή το ποσό της εκροής μπορεί να είναι αβέβαια. 

Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή τεκμαιρόμενης 

υποχρέωσης που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος.  

Κάθε σχηματισμένη πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε 

αρχικώς σχηματιστεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία 

Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν την τρέχουσα 

καλύτερη εκτίμηση.  

Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να 

διακανονιστεί η παρούσα δέσμευση, βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που 

είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, περιλαμβάνοντας τους κινδύνους 

και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση.  

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της 

πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία της εκροής που αναμένεται να απαιτηθεί 

προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. 

Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης 

αυξάνει σε κάθε περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η 

αύξηση αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο στα αποτελέσματα. Όταν 
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υπάρχει ένας αριθμός ομοίων δεσμεύσεων, η πιθανότητα ότι μία εκροή θα απαιτηθεί 

για διακανονισμό, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσμεύσεων, 

ως ένα σύνολο. Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμη και αν η πιθανότητα 

πραγματοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που περιλαμβάνεται στην κατηγορία 

δεσμεύσεων είναι μικρή. 

Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά 

οφέλη, θα απαιτηθεί για να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται. 

3.17 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν 

οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.  

3.18 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία 

Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για την εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα 

κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και 

γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. 

4. Διαχείριση κεφαλαίου  

 

Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση επαρκούς κεφαλαιακής βάσης, ώστε να 

υπάρχει εμπιστοσύνη εκ μέρους των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της 

ανάπτυξη. Η διοίκηση παρακολουθεί τα ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαμβάνει στο 

σύνολό τους, ώστε η σχέση τους με τα ξένα κεφάλαια, να διαμορφώνεται πάνω από 

το 50%. Οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως 

εξής: 

 

Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την 

διανομή τους στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του 

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 

μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού 

κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους 

απαγορεύεται από τον Νόμο. 

 

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από 

το ½ του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει 

την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που 

θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 

του μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, 
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η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει 

έννομο συμφέρον. 

 

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό 

του Τακτικού αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, 

προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού 

Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται 

προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% 

τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού 

και του καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρμογή, 

αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 

τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το 

μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω 

καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού προς 

κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται 

δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του 

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να 

αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος. H εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις 

σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια 

κεφάλαια. 

5. Σημαντικές κρίσεις  

 

Για την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, η εταιρεία κάνει κρίσεις και παραδοχές 

που αφορούν το μέλλον, οι οποίες σπάνια θα επαληθεύονται από τα μελλοντικά 

γεγονότα. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές που εμπεριέχουν σημαντικό κίνδυνο να 

προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων εντός του επόμενου έτους αφορούν τις προβλέψεις 

για τις εκκρεμείς υποθέσεις και τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. (Σημείωση 13) 

6. Χρηματοοικονομικός κίνδυνος 

Αναφορά για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας γίνεται στις επί 

μέρους σημειώσεις. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι μικρός λόγω του μικρού ύψους 

των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (Δολάριο Αμερικής).  

 

7. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

Η λογιστική αξία των παγίων (ενσωμάτων και άυλων) που εμφανίζονται στον 

ισολογισμό, για τις παρουσιαζόμενες περιόδους αναλύονται ως εξής: 
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Ποσά σε € '000

Λογιστική αξία την 1/1/2013 1.062 

Προσθήκες 118 

Λοιπές κινήσεις (2)

Αποσβέσεις χρήσης (370)

Λογιστική αξία την 31/12/2013 808 

Προσθήκες 142 

Λοιπές κινήσεις (12)

Αποσβέσεις χρήσης (319)

Λογιστική αξία την 31/12/2014 620 

Ανάλυση κινήσεων παγίων

 

 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίστηκαν 

στα αποτελέσματα της χρήσης.  

Δεν υπάρχουν υφιστάμενα επί των παγίων εμπράγματα βάρη. Η εταιρεία δεν έχει 

συμβατικές δεσμεύσεις για την απόκτηση ενσώματων παγίων. 

 

8. Θυγατρικές εταιρείες 

Οι θυγατρικές εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία παρουσιάζονται αναλυτικά 

στον παρακάτω πίνακα και είναι όλες μη εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά. Οι 

συμμετοχές αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον απομείωση. 
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Τα ποσοστά συμμετοχής της Εταιρείας στις θυγατρικές οι οποίες είναι όλες μη εισηγμένες έχουν ως εξής:

31.12.2014 31.12.2013

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 0

Διαγραφή Συμμετοχής 0

Απομείωση

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 0 0

Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

31 Δεκεμβρίου 2014

Επωνυμία Κόστος Απομείωση

Αξία 

Ισολογισμού

Χώρα 

εγκατάστασης

Ποσοστό 

συμμετοχής

ADACOM SYSTEMS Ltd 0 0 0 ΙΣΡΑΗΛ 100%

0

31 Δεκεμβρίου 2013

Επωνυμία Κόστος Απομείωση

Αξία 

Ισολογισμού

Χώρα 

εγκατάστασης

Ποσοστό 

συμμετοχής

ADACOM SYSTEMS Ltd 0 0 0 ΙΣΡΑΗΛ 100%

Επενδύσεις σε θυγατρικές

 

 

9. Αποθέματα 

 

31.12.2014 31.12.2013

Εμπορεύματα 15.329 7.851 

Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης (119) (119)

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 15.210 7.732  

 

Στην διάρκεια της χρήσης δεν διενεργήθηκε πρόβλεψη υποτίμησης των αποθεμάτων 

ενώ την αντίστοιχη χρήση που έληξε την 31/12/2013, είχε διενεργηθεί πρόβλεψη 

υποτίμησης ποσού € 15 χιλ..  

 

10 Ταμειακά Διαθέσιμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 31.12.2014 31.12.2013

Ταμείο 18 29 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 563 449 

581 478  
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Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχεται σε € 

581 χιλ και € 478 χιλ για τις χρήσεις 2014 και 2013 αντίστοιχα. 

 

11 Εμπορικές απαιτήσεις και λοιποί χρεώστες 

  

11.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Παρακάτω παρουσιάζεται πίνακας με ανάλυση των εμπορικών απαιτήσεων και των 

σχετικών προβλέψεων απομείωσης: 

 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 31.12.2014 31.12.2013

Απαιτήσεις από πελάτες (Ανοικτά υπόλοιπα) 21.223 14.708 

Επιταγές εισπρακτέες 1.114 693 
Μείον:  Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (3.079) (3.136)

19.258 12.265  

 

Στις εμπορικές απαιτήσεις δεν περιλαμβάνονται άλλες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 

(εκτός αυτών που έχουν ήδη απομειωθεί). 

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις καλύπτουν το σύνολο των εξατομικευμένων 

απαιτήσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση έξι μηνών, έναντι των συμβατικών 

ημερομηνιών λήξης και που σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται εύλογα η είσπραξή 

τους. Οι απαιτήσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση μικρότερη των έξι μηνών, έναντι 

των συμβατικών ημερομηνιών λήξης και για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί 

πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων, είναι ασήμαντες. 

Η εταιρεία προκειμένου να μειώσει τον πιστωτικό κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται, έχει 

λάβει από πελάτες του εγγυητικές επιστολές εξασφάλισης πληρωμής, το υπόλοιπο 

των οποίων κατά την 31.12.2014 ανέρχεται σε ποσό € 475 χιλ. ενώ κατά την 

31.12.2013 ανερχόταν σε €  550 χιλ.  

Οι ασφαλισμένες απαιτήσεις της 31.12.2014 για τις οποίες θα υπάρξει κάλυψη κατά 

80% από την ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση επέλευσης του πιστωτικού 

κινδύνου, ανέρχονται σε €  8.659 χιλ.  

Η εταιρεία σε συμφωνία με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει εκχωρήσει με δικαίωμα 

αναγωγής απαιτήσεις συνολικού ποσού €  11.637 χιλ. (2013  € 5.736 χιλ.) με σκοπό 

την άντληση κεφαλαίων. Η συναλλαγή αυτή λογιστικοποιείται ως δανεισμός με 

εγγύηση τις απαιτήσεις αυτές, όταν η εταιρεία κάνει χρήση της δανειακής γραμμής. Η 

τράπεζα εισπράττει τις εκχωρημένες απαιτήσεις τις οποίες και συμψηφίζει με το 

εκάστοτε υπόλοιπο της δανειακής υποχρέωσης της εταιρείας. Στην περίπτωση που 
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δεν υπάρχει υπόλοιπο δανειακής υποχρέωσης, η τράπεζα καταβάλλει τις εισπράξεις 

των εκχωρημένων απαιτήσεων στην εταιρεία. Η εταιρεία εκχωρεί απαιτήσεις στην 

τράπεζα προκειμένου να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για χρηματοδότησή της εφ’ όσον 

αυτή κριθεί αναγκαία, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.  

Οι αναμενόμενες περίοδοι είσπραξης των απαιτήσεων αναλύονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Περίοδοι είσπραξης απαιτήσεων 31.12.2014 31.12.2013

Εντός μηνός (1-30 ημέρες) 4.237 2.698 

Εντός τριών μηνών (31-90 ημέρες) 12.518 7.972 

Εντός τεσσάρων μηνών (91-120 ημέρες) 2.311 1.472 

Εντός έτους (121-365 ημέρες) 193 123 

19.258 12.265  

 

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων με δεδομένο ότι λήγουν σε περίοδο μικρότερη του 

έτους ταυτίζεται περίπου με την λογιστική αξία τους. Ομοίως η μέγιστη έκθεση στον 

πιστωτικό κίνδυνο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εγγυήσεις και οι λοιπές πιστωτικές 

ενισχύσεις, ισοδυναμεί με την λογιστική αξία των απαιτήσεων. 

 

11.2 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 31.12.2014 31.12.2013

Λοιποί χρεώστες 522 527 

Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 97 55 

Έξοδα επομένων χρήσεων 128 144 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 313 117 

Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού 33 26 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 14 22 

1.107 891  

 

Οι λοιποί χρεώστες περιλαμβάνουν κυρίως υπόλοιπο από δουλευμένα έσοδα και επιδοτήσεις 

ΟΑΕΔ. 

12 Ίδια Κεφάλαια 

12.1 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Κατά την 31.12.2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 307.941,60 
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και διαιρείται σε  769.854 ονομαστικές μετοχές € 0,40 η κάθε μία.  

 

Η μετοχική διάρθρωση της «ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» είναι η ακόλουθη: 

Μέτοχος Ποσόν € Μετοχές Ποσοστό

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ  Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. 307.941,60 769.854 100%

ΣΥΝΟΛΟ 307.941,60 769.854 100%
 

 

Όλες οι μετοχές έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετέχουν στα κέρδη. 

 

12.2 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 

Το αποθεματικό από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο την 31.12.2014 

ανέρχεται σε € 30.760 χιλ. 

 

12.3 Αποτελέσματα εις νέο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 

τη μη διανομή μερίσματος, λόγω των σωρευμένων ζημιών εις νέο οι οποίες κατά την 

31.12.2014 ανέρχονται σε € 17.598 χιλ. συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων 

της χρήσης. 

 

13 Προβλέψεις 

13.1 Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Στη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία δεν διενήργησε πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες 
φορολογικές χρήσεις. Η διοίκηση της εταιρείας έκρινε ότι η σωρευμένη πρόβλεψη της 
31.12.2013 (€ 501 χιλ) είναι υπερβάλλουσα και προέβη στην αναστροφή αυτής κατά 
€ 381 χιλ στο λογαριασμό «Άλλα Έσοδα», καθώς οι προβλέψεις αυτές δεν 
αφορούσαν Φόρο Εισοδήματος, λόγω ύπαρξης υψηλών φορολογικών ζημιών αλλά 
άλλες πιθανές φορολογικές διαφορές,  
Η συνολική πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις ανέρχεται την 31.12.2014 σε € 120 χιλ.  

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009 - 2010.  Για τις χρήσεις  

2011-2013 η εταιρεία ελέγχθηκε  βάσει της φορολογικής νομοθεσίας από τον Τακτικό 

Ελεγκτή όπου εξέδωσε Φορολογικά πιστοποιητικά με Συμπέρασμα  χωρίς επιφύλαξη. 

Ομοίως θα ελεγχθεί και η χρήση 2014. 

 

13.2 Παροχές που καταβάλλονται μόλις λήξει η εργασιακή σχέση 

Σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2112/20 η εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους 

συνταξιοδοτούμενους ή απολυόμενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών 
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αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών, τον 

τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) και άλλους ποιοτικούς 

παράγοντες.  

Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζημίωσης που 

θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του σχετικού ποσού που θα 

καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. 

Έχει γίνει σχετική πρόβλεψη που εκτιμάται ότι καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης 

υποχρέωσης.  

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού που παρουσιάζονται στις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 31.12.2014 31.12.2013

Υπόλοιπο Υποχρέωσης στην λήξη της προηγούμενης χρήσης 47 36 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης χρήσεως 218 17 

Αναλογιστικό κέρδος/ζημιά

Επίδραση περικοπής/Διακανονισμού/Τερματικές παροχές

Καταβληθείσες αποζημιώσεις (38) (6)

Τόκος επί της υποχρέωσης στην χρήση   

Υπόλοιπο υποχρέωσης στην λήξη της χρήσης 227 47  

 

13.3  Λοιπές προβλέψεις  

Οι λοιπές προβλέψεις € 162 χιλ. αφορούν πρόβλεψη λοιπών δικαιωμάτων και 

δεσμεύσεων παρελθόντων γεγονότων. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος 

κάθε περιόδου και αναπροσαρμόζονται με αντίστοιχη επιβάρυνση ή ωφέλεια των 

αποτελεσμάτων.  

Η ανάλυση των προβλέψεων έχει ως εξής: 

 

Ανάλυση προβλέψεων 31.12.2014 31.12.2013

Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης : 501 451 

Σχηματισθείσα πρόβλεψη κατά την τρέχουσα χρήση (381) 50 

  

Υπόλοιπο λήξης χρήσης : 120 501 

Λοιπές προβλέψεις
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης : 162 933 

  

Χρησιμοποιηθείσες στη χρήση (770)

Υπόλοιπο λήξης χρήσης : 162 163 

Σύνολο προβλέψεων 282 664  
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14 Υποχρεώσεις 

14.1 Προμηθευτές 

Κατά την λήξη της χρήσης το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι των 

προμηθευτών της ανέρχεται σε € 16.340 χιλ. Όλα τα τιμολόγια θα εξοφληθούν εντός 

της επόμενης χρήσης ενώ δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ληκτότητα αυτών των υποχρεώσεων: 

 

Περίοδοι ληκτότητας υποχρεώσεων σε προμηθευτές 31.12.2014 31.12.2013

Εντός μηνός (1-30 ημέρες) 2.288 2.711

Εντός τριών μηνών (31-90 ημέρες) 12.255 4.591

Εντός τεσσάρων μηνών (91-120 ημέρες) 1.797 1.170

16.340 8.472  

 

Η εύλογη αξία των εν λόγω υποχρεώσεων δεδομένου ότι λήγουν εντός του έτους 

ταυτίζεται περίπου με την λογιστική αξία τους. 

 

14.2 Υποχρεώσεις από φόρους και εισφορές  

 

Υποχρεώσεις από φόρους-εισφορές 31.12.2014 31.12.2012

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 655 538

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 32 35

Φόρος Αμοιβών τρίτων 11 14

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία 77 157

775 744  

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν περιλαμβάνουν φόρο εισοδήματος και είναι πληρωτέες 

εντός μηνός από την λήξη της χρήσεως. 

 

14.3 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
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Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 31.12.2014 31.12.2013

Πιστωτές διάφοροι 58 39 

Προκαταβολές πελατών 128 136 

Επιταγές πληρωτέες 0 0

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 249 115 

435 290  

Η ληκτότητα των ανωτέρω βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αναλύεται στον 

παρακάτω πίνακα:  

 

Περίοδοι ληκτότητας βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 31.12.2014 31.12.2013

Εντός μηνός (1-30 ημέρες) 128 136 

Εντός τριών μηνών (31-90 ημέρες) 58 40 

Εντός τεσσάρων μηνών (91-120 ημέρες) 174 80 

Εντός έτους (121-365 ημέρες) 75 34 

435 290  

 

15 Δανεισμός 

Η κίνηση του λογαριασμού των δανείων της εταιρείας στην χρήση έχει ως εξής: 

 

31/12/2014 31/12/2013

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 0 0

Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια 18.920  4.345  

Εξοφλήσεις αναληφθέντων δανείων  (13.478)  (4.345)

Υπόλοιπο λήξης  περιόδου 5.442 0
 

 

Η δανειακή σύμβαση που έχει υπογραφεί με την Πειραιώς Factoring και την εταιρεία, 

συνεχίζει να υφίσταται και αφορά εκχώρηση απαιτήσεων με αναγωγή και δικαίωμα 

προεξόφλησης αυτών, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες χρηματοδότησης της 

εταιρείας και την αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας. Το υφιστάμενο ανώτατο 

όριο δανεισμού είναι € 6,5 εκ, (καθαρή ταμειακή εισροή) και το οποίο θα πρέπει να 

καλύπτεται από εκχωρηθείσες απαιτήσεις πελατών ποσού τουλάχιστον € 8,13 εκ. 

Στην υπογραφείσα σύμβαση έχει εγγυηθεί για το σύνολο του αναληφθέντος δανείου 

η μητρική εταιρεία, ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ. 

Υπεγράφη τον Δεκέμβριο 2014 δανειακή σύμβαση με την EFG Factors και την 

εταιρεία η οποία αφορά εκχώρηση απαιτήσεων με αναγωγή και δικαίωμα 
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προεξόφλησης αυτών με ανώτατο όριο δανεισμού € 0,5 εκ και το οποίο θα πρέπει να 

καλύπτεται από εκχωρηθείσες απαιτήσεις πελατών ποσού τουλάχιστον € 0,625 εκ. 

Σε κάθε περίπτωση χρήσης των ανωτέρω δανειακών γραμμών το ποσό των 

χορηγήσεων θα πρέπει να καλύπτεται κατά 120% από εκχωρηθείσες απαιτήσεις. 

Υπολογίζεται ότι για το υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων ποσού € 5.442 χιλ. η 

θυγατρική εταιρεία θα επιβαρυνθεί με τόκους ποσού € 20 χιλ. σύμφωνα με την 

αναμενόμενη περίοδο είσπραξης των εκχωρημένων απαιτήσεων.   

 

16 Πωλήσεις  

Ακολουθεί ανάλυση του κύκλου εργασιών σε πωλήσεις εμπορευμάτων και παροχής 

υπηρεσιών: 

Ανάλυση πωλήσεων 31.12.2014 31.12.2013

Πωλήσεις εμπορευμάτων 31.592 23.050 

Πωλήσεις Παροχής Υπηρεσιών 3.645 2.823 

Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη 2 6 

Σύνολο 35.239 25.879  

 

 

17 Κατανομή εξόδων  

 

Ανάλυση εξόδων 31.12.2014 31.12.2013

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.914 1.746 

Αμοιβές τεχνικών-συμβούλων 1.532 446 

Αποθήκευτρα 246 175 

Ασφάλιστρα 65 69 

Έξοδα μεταφορών 154 118 

Ενοίκια κτιρίων 131 131 

Ενοίκια μεταφορικών μέσων 77 99 

Έξοδα τηλεπικοινωνιών 38 25 

Αποσβέσεις 319 369 

Διάφορα έξοδα 255 102 

4.730 3.280 

Κατανέμονται εις:

Κόστος Πωληθέντων 810 556 

Κεφαλαιοποίηση δαπανών 119  

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 708 496 

Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 3.093 2.228 

4.730 3.280  
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18 Φόρος εισοδήματος 

 

 

Φόρος εισοδήματος 31.12.2014 31.12.2013

Κέρδη ( Ζημιά)  περιόδου προ φόρων 1.320 1.705 

Φόρος βάσει του ισχύοντος φορολογικού 

συντελεστή 343 443 

Μη αναγνωρισθείς φόρος επί φορολογικών ζημιών (343) (493)

Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου 50 

Φόρος εισοδήματος χρήσης 0 0  

 

Η εταιρεία έχει κατά την 31.12.2014 αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, συνολικού 

ποσού € 2.700 χιλ. περίπου για τις οποίες δεν έχει αναγνωρισθεί η σχετική 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού € 702 χιλ., περίπου, λόγω της 

αβεβαιότητας που υπάρχει ως προς τα ποσά των μελλοντικών φορολογητέων κερδών 

και τον χρόνο που θα προκύψουν. Οι απαιτήσεις αυτές εξετάζονται σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού και τα σχετικά ποσά θα αναγνωρισθούν όταν αρθούν οι 

συγκεκριμένες αβεβαιότητες.  

 

19 Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεμένων μερών 

19.1 Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη  

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις διεταιρικές αγορές και πωλήσεις με την 

μητρική εταιρεία: 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

ΙΝΤΕΑΛ 

Αγορές από 659 

Πωλήσεις προς 0  

 

 

19.2 Υπόλοιπα συνδεμένων μερών  

 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

ΙΝΤΕΑΛ 

Υποχρεώσεις προς 185 

Απαιτήσεις από  
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19.3 Αμοιβές βασικών διευθυντικών στελεχών 

Κατά την χρήση 2014 δόθηκαν αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρείας € 169 χιλ. Δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και 

προς τα μέλη της διοίκησης κατά την 31/12/2014 και την 31/12/2013. 

 

19.4 Αμοιβές ελεγκτών 

Οι αμοιβές των ελεγκτών για τη χρήση 2014 ανήλθαν σε € 18 χιλ και αφορούν 

τακτικό έλεγχο και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης. Οι ελεγκτές δεν 

παρέχουν άλλες υπηρεσίες στην εταιρεία. 

 

20 Εγγυήσεις  

Η εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές ύψους περίπου € 88 χιλ για καλή 

εκτέλεση συμβάσεων για τις οποίες έχει εγγυηθεί και η μητρική εταιρεία.  

 

21 Μεταγενέστερα της Οικονομικής Κατάστασης Γεγονότα 

 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

 

 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 
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