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INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 30ης 

Σεπτεμβρίου 2015 
(ποσά σε χιλ. ευρώ)  

 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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1ης Ιανουαρίου έως 30ης Σεπτεμβρίου 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,  

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30ης Σεπτεμβρίου 

2015 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Eνδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων 

Σημ.

01.01-

30.09.2015

01.01-

30.09.2014

01.07-

30.09.2015

01.07-

30.09.2014

01.01-

30.09.2015

01.01-

30.09.2014

01.07-

30.09.2015

01.07-

30.09.2014

Κύκλος εργασιών 4 ,5 19.694         18.772         3.903           6.571           19.694         18.772         3.903           6.571           

Κόστος πωληθέντων 6 (16.020)       (14.520)       (3.060)          (5.075)          (16.020)       (14.520)       (3.060)          (5.076)          

Μικτό κέρδος 3.674           4.252           843              1.495           3.674           4.252           843              1.495           

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8 (1.710)          (1.817)          (717)             (560)             (1.710)          (1.817)          (717)             (560)             

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 8 (2.699)          (2.532)          (505)             (908)             (2.699)          (2.532)          (505)             (908)             

Λοιπά έξοδα (151)             (52)               (148)             (46)               (151)             (52)               (148)             (45)               

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 7 171              145              15                 65                 171              145              15                 65                 

Χρηματοοικονομικά  έσοδα 14                 5                   5                   1                   14                 5                   5                   1                   

Χρηματοοικονομικά  έξοδα 9 (444)             (401)             (120)             (144)             (444)             (401)             (120)             (144)             

Κέρδος από πώληση θυγατρικής εταιρείας 4.930           4.930           

Απομείωση συμμετοχής σε θυγατρική -               -               -               (67)               -               -               -               

(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες
3.784           (400)             4.303           (96)               (1.213)          (400)             (627)             (96)               

Φόρος εισοδήματος 10 12                 (57)               (87)               (7)                  12                 (57)               (87)               (7)                  

(Ζημίες)/Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες
3.796           (457)             4.216           (103)             (1.201)          (457)             (714)             (103)             

Διακοπείσες δραστηριότητες

Ζημίες μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (668)             (2.147)          (61)               (793)             -               -               -               -               

(Ζημίες)/Κέρδη μετά από φόρους (Α) 3.128           (2.604)          4.155           (896)             (1.201)          (457)             (714)             (103)             

Οι συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες περιόδου αποδίδονται σε :

Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας 3.128           (2.604)          4.155           (896)             

Μη ελέγχουσες συμμετοχές                      -                      -                      -                      - 

3.128           (2.604)          4.155           (896)             

Ζημίες από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων 

παροχών
(26)               (19)               - (5)                  (26)               (19)               -               (5)                  

Φόρος εισοδήματος 7                   5                   - 1                   7                   5                   0                   1                   

Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα (Β) (19)               (14)               -               (4)                  (19)               (14)               0                   (4)                  

Συγκεντρωτικές συνολικές (Ζημίες)/Κέρδη μετά από φόρους 

(Α)+(Β)
3.109           (2.618)          4.155           (900)             (1.220)          (471)             (714)             (107)             

Οι συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες περιόδου αποδίδονται σε :

Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας 3.109           (2.618)          4.155           (900)             (1.220)          (471)             (714)             (107)             

Μη ελέγχουσες συμμετοχές                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

3.109           (2.618)          4.155           (900)             (1.220)          (471)             (714)             (107)             

(Ζημίες)/Κέρδη ανά μετοχή  (βασικές και απομειωμένες) 11 0,2784         (0,2318)       0,3699         (0,0798)       (0,1069)       (0,0407)       (0,0636)       (0,0092)       

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Βασικός ) 11 11.233.200 11.233.200 11.233.200 11.233.200 11.233.200 11.233.200 11.233.200 11.233.200 

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Απομειωμένος) 11 11.233.200 11.233.200 11.233.200 11.233.200 11.233.200 11.233.200 11.233.200 11.233.200 

(Ζημίες)/Κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

(βασικές και απομειωμένες)
11 0,3379         (0,0407)       0,3753         (0,0092)       (0,1069)       (0,0407)       (0,0636)       (0,0092)       

(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών  

αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (716)             (4)                  (511)             47                 (716)             (4)                  (511)             47                 

(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών  

αποτελεσμάτων από διακοπείσες δραστηριότητες (404)             (1.747)          (7)                  (664)             

(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες. (626)             84                 (482)             77                 (626)             84                 (482)             77                 

(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων από διακοπείσες 

δραστηριότητες. (201)             (1.545)          60                 (596)             

Ο Ομιλος Η Εταιρεία
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INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30ης Σεπτεμβρίου 

2015 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

 
 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Eνδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Σημ. 30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 12             3.778                8.512            3.778            3.822 

Ασώματα πάγια στοιχεία                158                   180               158                180 

Υπεραξία 13                      -                3.386                     -                     - 

Συμμετοχές  σε θυγατρικές επιχειρήσεις 13  -                         -                     -                467 

Συμμετοχές σε κοινοπραξίες  -                     13                     -                     - 

Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 14                604                   330               604                607 

Χρημ/κά  περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη ή τις ζημίες 15                194                   194               194                194 

Αναβαλλόμενες  φορολογικές απαιτήσεις                      -                     -                     - 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων             4.734             12.614            4.734            5.270 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 16             2.966                5.232            2.966            3.598 

Εμπορικές απαιτήσεις 17             7.925             13.040            7.925          11.405 

Προκαταβολές  και λοιπές απαιτήσεις 18             2.354                3.711            2.354            3.023 

Χρηματικά διαθέσιμα 19                467                1.048               467            1.023 

Σύνολο Κυκλοφορούντων  περιουσιακών στοιχείων          13.712             23.031          13.712          19.049 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ          18.446             35.645          18.446          24.319 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια 

Μετοχικό κεφάλαιο 20             8.200                8.200            8.200            8.200 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο             3.746                3.746            3.746            3.746 

Λοιπά αποθεματικά 21          11.528             11.528          11.528          11.528 

Ζημιές εις νέον         (10.607)            (13.715)        (10.607)           (9.386)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων          12.868                9.759          12.868          14.088 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές                      - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων          12.868                9.759          12.868          14.088 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης 23             1.552                2.191            1.552            2.191 

Λοιπές προβλέψεις 22                  60                     69                  60                  69 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 22                265                   404               265                305 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις                198                   234               198                216 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων             2.074                2.898            2.074            2.781 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές 25                933             15.017               933            4.968 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 24                485                6.280               485            1.238 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης 23                844                   486               844                486 

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι                  30                     30                  30                  30 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 26             1.211                1.176            1.211                730 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων             3.504             22.989            3.504            7.451 

Σύνολο Υποχρεώσεων             5.578             25.887            5.578          10.231 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ          18.446             35.645          18.446          24.319 

Η ΕταιρείαΟ Όμιλος



 

Σελίδα 6 από 32 

 

INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30ης Σεπτεμβρίου 

2015 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 
 

Μη 

ελέγχουσες 

Σύνολο 

Ιδίων 

Ο Όμιλος

Μετοχικό 

κεφάλαιο         

Διαφορά από 

έκδοση 

μετοχών υπέρ 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Ζημίες εις 

νέο Σύνολο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 2014 

(αρχικά δημοσιευμένο)        8.200                  3.746             11.528         (12.215)     11.259                        -        11.259 

Διόρθωση λάθους βάσει του ΔΛΠ 8(σημ.2.5)             2.435       2.435           2.435 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 2014 

(αναμορφωμένο)        8.200                  3.746             11.528           (9.780)     13.694                        -        13.694 

Ζημίες μετά από φόρους  περιόδου(συνεχιζόμενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες)                 -                           -                        -           (2.604)     (2.604)                        -         (2.604)

Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα                 -                           -                        -                 (14)           (14)                        -               (14)

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες                 -                           -                        - (2.618)          (2.618)                           - (2.618)        

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης  30 Σεπτεμβρίου  2014                 -                           -                        -         (12.398)     11.076                        -        11.076 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 2015 

(αρχικά δημοσιευμένο)
       8.200                  3.746             11.528         (16.762)       6.713                        -           6.713 

Διόρθωση λάθους βάσει του ΔΛΠ 8(σημ.2.5)             3.047       3.047           3.047 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 2015 

(αναμορφωμένο)        8.200                  3.746             11.528         (13.715)       9.759                        -           9.759 

Ζημίες μετά από φόρους  περιόδου(συνεχιζόμενες και 

διακοπεισες δραστηριότητες)                 -                           -                        -             3.128       3.128                        -           3.128 

Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα                 -                           -                        -                 (19)           (19)                        -               (19)

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους 3.109           3.109     -                      3.109         

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης  30 Σεπτεμβρίου  2015        8.200                  3.746             11.528         (10.606)     12.868                        -        12.868 

Η Εταιρεία

 Μετοχικό 

κεφάλαιο          

 Διαφορά από 

έκδοση 

μετοχών υπέρ 

 Λοιπά 

αποθεματικά  

 Ζημίες εις 

νέο  Σύνολο 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 2014        8.200                  3.746             11.528           (8.051)     15.423 

Ζημίες μετά από φόρους  περιόδου(συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες)                 -                           -                        -               (457)         (457)

Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα                 -                           -                        -                 (14)           (14)

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες                 -                           -                        -               (471)         (471)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης  30 Σεπτεμβρίου  2014        8.200                  3.746             11.528           (8.522)     14.952 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 2015        8.200                  3.746             11.528           (9.386)     14.088 

Ζημίες μετά από φόρους  περιόδου(συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες)                 -                           -                        -           (1.201)     (1.201)

Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα                 -                           -                        -                 (19)           (19)

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους                 -                           -                        -           (1.220)     (1.220)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης  30 Σεπτεμβρίου  2015        8.200                  3.746             11.528         (10.606)     12.868 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων

Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας
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INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30ης Σεπτεμβρίου 

2015 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 
 

 

Σημ.

01.01-

30.09 2015

01.01-

30.09.2014

01.01-

30.09 2015

01.01-

30.09.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)           3.784              (400)         (1.213)            (400)

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)            (696)           (2.138)  -  - 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις              293                291                90                88 

Προβλέψεις               (75)              (139)                 (8)            (139)

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας         (4.930)                 (19)                   -               (19)

Χρηματοοικονομικά έξοδα/έσοδα              723                779              430              395 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:

                   - 

Πώληση συμμετοχής σε θυγατρική 3.1              400                      -              400                    - 

Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων              273                  3 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων              632           (1.791)              632         (1.792)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων           3.993                450          4.150            (127)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)         (2.756)             1.904         (3.554)           1.011 

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα            (739)              (432)            (444)            (401)

Καταβεβλημένοι φόροι                    -                 (38)                   -               (26)

Σύνολο εκροών για λειτουργικές δραστηριότητες (α)              901           (1.533)              487         (1.409)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων               (32)                 (53)              (24)               (39)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 

στοιχείων

                  1                      -                  1                    - 

Tόκοι εισπραχθέντες                14                     6                14                   6 

Εισπράξεις από ακύρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 

συνδεμένης εταιρείας                    -             1.304           1.304 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από / (για) επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)               (16)             1.257                 (8)           1.271 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα βραχυπρόθεσμα 

δάνεια           4.929             6.176          4.929           6.169 

Εξοφλήσεις βραχυπροθέσμων δανείων         (6.102)           (5.634)         (5.682)         (5.290)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

(χρεολύσια)            (281)              (103)            (281)            (103)

Δάνειο προς θυγατρική εταιρεία                    -                      -            (469)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από / (για) χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)         (1.454)                439         (1.034)              307 

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου (α) + (β) + (γ)            (570)                163            (556)              169 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 19            1.049                524          1.023              510 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα πωληθείσας θυγατρικής 3.1               (12)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 19               467                687              467              679 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30ης Σεπτεμβρίου 

2015 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ιδρύθηκε το 1990 και δραστηριοποιείται ως αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας του οίκου Panasonic Corp. Η σειρά προϊόντων καλύπτει 
τους τομείς α) Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών Ειδών (Τηλεοράση, Ψηφιακές Κάμερες/Βιντεοκάμερες, προϊόντα 
προσωπικής φροντίδας), β) Προϊόντων Τηλεπικοινωνίας (Ασύρματες συσκευές τηλεφωνίας, αξεσουάρ ήχου και εικόνας), 
γ) Αυτοματισμός Γραφείου (Επαγγελματικά Τηλεφωνικά Κέντρα, Συσκευές fax, εκτυπωτές MFP), δ) Επαγγελματικές Λύσεις 
Εικόνας και Ήχου (Projectors, συστήματα αναπαραγωγής, CCTV). 
 
Η συμφωνία αποκλειστικής διανομής - μεταξύ της Εταιρείας και της PANASONIC EUROPE Ltd - ανανεώθηκε με τη 
«Σύμβαση διανομής» της 01-04-2015, με βάση τη συνήθη πρακτική των τελευταίων ετών. 
 
Επίσης, από το 2011 η Εταιρεία είναι ο αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων SATEL (προϊόντα συναγερμού και ελέγχου 
πρόσβασης) ενώ το 2013 δραστηριοποιείται ως αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας στην Ελλάδα των προϊόντων iLuv 
(αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας). Το 2014 δημιουργήθηκε νέο τμήμα που ειδικεύεται στο Strategic Security Consulting. 
 
Τέλος το Δεκέμβριο του 2014 η Εταιρεία υπέγραψε συνεργασία με την εταιρεία RICOH (εκτυπωτικά και πολυμηχανήματα) 
καθώς και με την εταιρεία GESTENTER (ολοκληρωμένες λύσεις Printing Services). 
 
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 
Η Εταιρεία συμμετείχε με ποσοστό 100% στην θυγατρική εταιρεία ΚΒΙ Impuls Hellas A.E. και οι οικονομικές καταστάσεις 
της θυγατρικής περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης 
μέχρι τη 14

η
 Αυγούστου 2015 ,όπου μετά την ημερομηνία αυτή πουλήθηκε. Όπως αναφέρεται αναλυτικότερα στην 

σημείωση 3 για την εν λόγω συμμετοχή κατά τη τρέχουσα περίοδο εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του ΔΠΧΑ 5. 
 
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε μέχρι την 31

η
  Δεκεμβρίου 2050, ενώ ως έδρα ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης.  

 
Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ανέρχεται στα 67 άτομα, ενώ  στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 
ανερχόταν στα 71 άτομα. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για τη περίοδο που έληξε την 30

η
 

Σεπτεμβρίου 2015, στις 30 Νοεμβρίου 2015.  



 

 
INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30ης Σεπτεμβρίου 2015 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 

 

2.1 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου καλύπτουν την εξαμηνη 
περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2015 και έχουν συνταχτεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
(Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». 
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες 
ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, οι οποίες είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση διαδικτύου www.intertech.gr. 
 
Τα κονδύλια της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος της προηγούμενης περιόδου αναταξινομήθηκαν προκειμένου να 
καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας περιόδου, ως προς την απεικόνιση των 
διακοπεισών δραστηριοτήτων χωρίς διαφοροποίηση των συνολικών ποσών (Σημείωση 3).  
 

2.2 ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας 
ΙΝΤΕΡΤΕΚ και όλων των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες έχει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου. Οι θυγατρικές (εταιρείες 
στις οποίες ο Όμιλος έμμεσα ή άμεσα συμμετέχει με περισσότερο από το 50% των ψήφων ή με άλλον τρόπο ελέγχει τη 
διοίκησή τους) έχουν ενοποιηθεί. 
 
Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία ο ουσιαστικός έλεγχος μεταφέρεται στον Όμιλο και 
παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται. 
 
Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα και χρηματοροές έχουν απαλειφθεί στις συνημμένες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί η συνέπεια με τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο. Μια μεταβολή σε ποσοστό 
συμμετοχής σε θυγατρική χωρίς απώλεια ελέγχου αποτελεί συναλλαγή μεταξύ των μετόχων και συνεπώς το αποτέλεσμα 
της συναλλαγής καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια. 
 

Σε περίπτωση που ο Όμιλος χάνει τον έλεγχο μιας θυγατρικής, τότε: 

 διαγράφει τα στοιχεία του ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τις υποχρεώσεις της θυγατρικής 

 διαγράφει τη λογιστική αξία των μη ελεγχόμενων συμμετοχών 

 αναγνωρίζει την εύλογη αξία της εναπομείνασας επένδυσης 

 αναγνωρίζει οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα 

 ανακατατάσσει το μερίδιο της μητρικής επί των στοιχείων που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα στα αποτελέσματα. 

 
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον 
τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 

http://www.intertech.gr/
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INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30ης Σεπτεμβρίου 

2015 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 

 

2.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την προετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων είναι 
συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της 
Εταιρείας για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερμηνειών, 
η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1 Ιανουαρίου 2015. 
 
Νέα πρότυπα και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο και την Εταιρεία 
Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις εφαρμόζονται για πρώτη φορά το 2015 (ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2015) και τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις ή 
ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ή δεν έχουν εφαρμογή για τον Όμιλο και την 
Εταιρεία. 
 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο  κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2011 -2013, το οποίο είναι μια συλλογή των 
τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. 

 
 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής 

του τη λογιστική αντιμετώπιση για το σχηματισμό μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της 
ίδιας της από κοινού συμφωνίας. 

 ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης 
χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που 
λογιστικοποιήθηκαν εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 
Επιμέτρηση ή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το εάν πληρούν τον ορισμό των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 
Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση.  

 ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι ο προσδιορισμός του εάν μια συγκεκριμένη 
συναλλαγή πληροί τον ορισμό τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις 
Επιχειρήσεων, όσο και του επενδυτικού ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί 
τη χωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων ανεξάρτητα του ενός από το άλλο.  

 
Δεν υπάρχουν νέα πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερμηνείες επιπλέον των προτύπων και 
διερμηνειών που έχουν γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 εκτός 
από την παρακάτω αλλαγή: 
 
ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες: Το ΣΔΛΠ αποφάσισε να αναβάλει την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου 
προτύπου, κατά ένα έτος. Ως εκ τούτου, το ΔΠΧΑ 15 θα εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Γενάρη του 2018. 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν υιοθετήσει νωρίτερα κάποιο πρότυπο, διερμηνεία ή τροποποίηση που έχει εκδοθεί αλλά 
δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. 
 

2.4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 

 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί από τη Διοίκηση να προβαίνει σε εκτιμήσεις, 
παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση 
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται στην υπό εξέταση χρήση. 
Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 
 
Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου να επιλέξει τις καταλληλότερες 
λογιστικές αρχές σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και 
κρίσεις που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με 
αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας για την 
χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014. 
 
Οι κύριες πηγές δημιουργίας αβεβαιοτήτων, που υπήρχαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
παρέμειναν ίδιες και για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2015. Εξαίρεση των ανωτέρω 
αποτελούν οι κίνδυνοι από τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, οι οποίες δημιούργησαν την ανάγκη 
επανεξέτασης των εκτιμήσεων, παραδοχών και κρίσεων της Διοίκησης σχετικά με την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας 
της Εταιρείας.  
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Κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα: Η τραπεζική αργία που έλαβε χώρα εντός του πρώτου 20 
ήμερου του Ιουλίου 2015 και η συνεχιζόμενη επιβολή διαφόρων περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων ενέτειναν την 
οικονομική αβεβαιότητα , καθώς και τις πιέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στα δημοσιονομικά μεγέθη. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση στις 8 Ιουλιου 2015 υπέβαλε αίτημα τριετούς χρηματοδότησης στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας (ΕΜΣ). Στις 12 Ιουλίου 2015 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε σχετική ανακοίνωση 
σύμφωνα με την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να θεσμοθετήσει σειρά μέτρων ως προαπαιτούμενα για την 
έναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την κατάρτιση ενός νέου προγράμματος οικονομικής βοήθειας στο πλαίσιο του 
EΜΣ. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 15 και 23 Ιουλίου 2015 ενέκρινε μέρος από τα προαπαιτούμενα που είχαν τεθεί από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στις 28 Ιουλίου 2015 οι συζητήσεις για την κατάρτιση ενός νέου προγράμματος οικονομικής 
βοήθειας ξεκίνησαν και οι σχετικές διεργασίες για την έγκρισή του διαμορφώνονται με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις.Την 
14/8/2015 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την κύρωση του σχεδίου σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης της Ελλάδας από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης ,ενώ την 
19/8/2015 υπεγράφη η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας.Στο πλαίσιο του οικονομικού περιβάλλοντος που δημιουργείται από τα παραπάνω γεγονότα 
ανακύπτουν κίνδυνοι που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας και οι οποίοι 
αναλύονται κατωτέρω:  
 

 Κίνδυνος εισαγωγής εμπορευμάτων και αποπληρωμή υποχρεώσεων προς κύριους προμηθευτές εξωτερικού. Η επιβολή 
των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων έχει διαταράξει τις σχέσεις της Εταιρείας με τους κύριους προμηθευτές 
εξωτερικού, λόγω της μη δυνατότητας εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων της προς αυτούς, 
όχι υπαιτιότητά της αλλά λόγω των ως άνω περιορισμών. Η μέχρι σήμερα επικοινωνία με τους κύριους προμηθευτές της 
Εταιρείας δείχνει σημεία κατανόησης  και ανοχής στην αντιμετώπιση του ως άνω προβλήματος. Η συνέχιση όμως των 
περιορισμών κίνησης κεφαλαίων, για ευρύ χρονικό διάστημα, ενδέχεται να επιφέρει σημαντικούς κινδύνους για την 
ομαλή συνέχιση της συνεργασίας μαζί τους, αφού η μη έγκαιρη εκπλήρωση των απαιτήσεων τους,  θα δημιουργούσε 
σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση των παραγγελιών της Εταιρείας από αυτούς και τη μη εισαγωγή νέων προϊόντων, με 
αποτέλεσμα την αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα λειτουργικά αποτελέσματα και την 
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας σε έκταση που, επι του παρόντος,δεν μπορεί να προσδιορισθεί. 

 

 Η πρόσφατη οικονομική κρίση μπορεί να επιδράσει αρνητικά στη δυνατότητα της Εταιρείας να αντλήσει κεφάλαια μέσω 
δανεισμού, στο κόστος δανεισμού της, στην είσπραξη των απαιτήσεων της από πελάτες και στη γενικότερη ρευστότητα 
για να εξυπηρετήσει τις άμεσες υποχρεώσεις της. Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζοντας τις πηγές χρηματοδότησης των 
ταμιακών της αναγκών, δεν έχει διαπιστώσει σημαντική αρνητική επίδραση από τα πρόσφατα γεγονότα και εξυπηρετεί 
τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της καθώς επίσης εισπράτει κανονικά τις απαιτήσεις της από πελάτες με 
μεμονωμένες εξαιρέσεις. 

 

 Μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά λόγω της ύφεσης, της εφαρμογής της πολιτικής λιτότητας από την 
Ελληνική κυβέρνηση και της αυξανόμενης ανεργίας θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση των καταναλωτικών 
προϊόντων επιδρώντας δυσμενώς στην αναγνώριση του εσόδου της Εταιρείας και γενικότερα στη δραστηριότητα, στη 
χρηματοοικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα και στις προοπτικές της Εταιρείας. Η πρόσφατη επίτευξη συμφωνίας 
μεταξύ της Ελλάδας και της ΕΕ, θα έχει ως αποτέλεσμα την επαναφορά της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ελληνική 
Οικονομία, με συνέπεια την ελαχιστικοποίηση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων προκλήθηκαν στην Εταιρεία κατά την 
επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και περιορισμών στην Ελλάδα.  

 
Η Διοίκηση της Εταιρείας προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η χρήση της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι 
κατάλληλη στα πλαίσια των ανωτέρω εξελίξεων στην Ελληνική οικονομία, εξέτασε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που 
σχετίζονται με την τρέχουσα και αναμενόμενη εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τους κύριους προμηθευτές της , την 
ομαλή συνέχιση της συνεργασίας με αυτούς, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της, βάσει των οποίων δεν αναμένεται 
να υπάρξει σημαντική επίπτωση στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματα της 
Εταιρείας . 
 
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν 
προετοιμαστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων τους. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες 
τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και ο ‘Όμιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν ομαλά τις δραστηριότητές τους.  
 
Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο μη επιτυχούς εκπλήρωσης των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων προς τους κύριους προμηθευτές 
της, όχι υπαιτιότητά της, με συνέπεια τη μη ομαλή συνεργασία με αυτούς, η αόριστη συνέχιση των περιορισμών κίνησης 
κεφαλαίων στην Ελλάδα και η αστάθεια που συνδέεται με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, υποδηλώνουν 
την ύπαρξη κινδύνων σχετικά με τη ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας. 
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2.5 ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   

 
Κατά την διαδικασία προετοιμασίας των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της 31ης Μαρτίου 2015 , 
διαπιστώθηκε ότι οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014 του Ομίλου, οι οποίες 
περιελάμβαναν και αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά το κονδύλι 
«Υπεραξία», ήταν εκ παραδρομής λανθασμένες.Κατόπιν επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε αντίστοιχη 
απαντητική επιστολή της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ,η Εταιρεία προέβει στην διόρθωση λάθους με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 
και επαναδιατύπωσε τις ήδη από 31/3/2015 δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της για τη χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2014. Τα κονδύλια που αναμορφώθηκαν αναφέρονται αναλυτικά στις Επαναδιατυπωμένες Οικονομικές 
Καταστάσεις της 31

ης
 Δεκεμβρίου 2014 (σημείωση 7.2.2.1). Τα συγκριτικά στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης των 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30
ης

 Σεπτεμβρίου 2015 έχουν βασιστεί στην Επαναδιατυπωμένη Οικονομική 
Έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας της 31

ης
 Δεκεμβρίου 2014. 

 

3. ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Με βάση την πραγματοποιηθείσα πώληση της θυγατρικής εταιρείας KB IMPULS HELLAS ΑΕ (σημείωση 3.1),έως την 14

η
 

Αυγούστου 2015(ημ/νία πώλησης) πληρούνται τα κριτήρια εφαρμογής  του ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» και ο Όμιλος εφάρμοσε το εν λόγω πρότυπο στις 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30

ης
 Σεπτεμβρίου 2015. Η δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρείας KB 

IMPULS HELLAS ΑΕ αντιπροσώπευε εξολοκλήρου τον κλάδο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Εφόσον η KB IMPULS HELLAS ΑΕ 
και περαιτέρω η δραστηριότητά της, αναταξινομήθηκε ως διακοπείσα δραστηριότητα, δεν υφίσταται πλέον ο κλάδος 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ως ξεχωριστός επιχειρησιακός τομέας δραστηριότητας του Ομίλου κατά την 30

η
 Σεπτεμβρίου 

2015 και για το λόγο αυτό δεν εμφανίζεται στην σημείωση 5. 

Τα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2015 και 2014 της διακοπείσας δραστηριότητας 
παρουσιάζονται κατωτέρω: 

01.01-30.09.2015 01.01.-30.09.2014

Κύκλος εργασιών 1.027                        1.800                         

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 80                             9                                

Λειτουργικά έξοδα (1.511)                       (3.556)                        

Λειτουργικές ζημίες (403)                          (1.747)                        

Χρηματοοικονομικά έξοδα (293)                          (391)                           

Ζημίες προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες (696)                          (2.138)                        

Φόρος εισοδήματος 28                             (9)                               

Ζημίες μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (668)                          (2.147)                        
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Οι καθαρές ταμιακές ροές της διακοπείσας δραστηριότητας της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2015 και 2014 της 
διακοπείσας δραστηριότητας παρουσιάζονται κατωτέρω: 

01.01-30.09.2015 01.01.-30.09.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες 414                           (124)                           

Επενδυτικές δραστηριότητες (8)                              (14)                             

Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (420)                          132                            

Καθαρή μείωση  στα ταμειακά διαθέσιμα περιόδου (14)                            (6)                               

 

Οι ζημίες μετά φόρων ανά μετοχή για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2015 και 2014 της διακοπείσας 
δραστηριότητας παρουσιάζονται κατωτέρω: 

01.01-30.09.2015 01.01.-30.09.2014

Ζημίες μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (668)                          (2.147)                        

Αριθμός μετοχών 11.233.200               11.233.200                

Ζημίες ανά μετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες (0,0595)                     (0,1911)                      

 

3.1 ΠΩΛΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Η «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ», σε συνέχεια των από 7/4/2015 και 7/8/2015 ανακοινώσεών 
της, γνωστοποιησε, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 Ν 3440/2005, όπως εξειδικεύεται από το άρθρο 2 παρ. 1 και 3 και 
άρθρο 3 παρ. 1 της 3/347/2005 Απόφασης του ΔΣ της Ε.Κ., ότι την 14/8/2015 πώλησε και μεταβίβασε, το σύνολο της 
συμμετοχής της επί της εταιρείας «KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», ήτοι 23.160 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστη, προς την αγοράστρια εταιρεία 
«ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αρ. ΓΕΜΗ 000234201000, που εδρεύει στην Παιανία 
Αττικής, έναντι συνολικού τιμήματος 400.000,00 ευρώ, εκ των οποίων 50.000,00 ευρώ καταβλήθηκαν ήδη κατά την 
υπογραφή της οικείας σύμβασης και το υπόλοιπο πιστώθηκε και είναι καταβλητέο σε επτά (7) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις 
διαδοχικά, ποσού 50.000,00 ευρώ εκάστη, της πρώτης δόσης καταβλητέας την 15/11/2015 κ.ο.κ. Την εμπρόθεσμη και 
προσήκουσα αποπληρωμή του πιστωθέντος μέρους του τιμήματος εγγυήθηκε ο κ. Δημ. Κοντομηνάς. Η πώληση συνιστά 
συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων μερών υπό την έννοια του ΔΛΠ 24, δεδομένου ότι η αγοράστρια εταιρεία «ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (α΄ συνδεδεμένο μέρος) ελέγχεται εμμέσως από τον κ. Δημ. Κοντομηνά, ο 
οποίος είναι συγχρόνως κύριος μέτοχος της πωλήτριας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» (β΄ 
συνδεδεμένο μέρος), με ίδια συμμετοχή κατά 44,36% και έμμεση συμμετοχή κατά 4,98% (μέσω της εταιρείας PRIME 
INSURANCE CO. LTD), καθώς και Πρόεδρος του ΔΣ αυτής. Για τον ίδιο λόγο, η συναλλαγή θα εισαχθεί σε μέλλουσα ΓΣ των 
μετόχων της Εταιρείας ώστε να παρασχεθεί ειδική άδεια κατ’ αρθρ. 23α παρ. 2 και 4 Ν 2190/1920. Τέλος, δηλώθηκε ότι η 
συναλλαγή καταρτίσθηκε υπό λοιπούς συνήθεις εμπορικούς όρους. 

 

Οι κατηγορίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας κατά την ημερομηνία πώλησής της 
έχουν ως εξής: 
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30.09.2015

Στοιχεία Ενεργητικού

Υπεραξία 3.386                        

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4.495                        

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 34                             

Αποθέματα 1.634                        

Εμπορικές απαιτήσεις 2.035                        

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 447                           

Χρηματικά διαθέσιμα 12                             

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 12.043                      

Υποχρεώσεις

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού (100)                          

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 10                             

Προμηθευτές (10.647)                     

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (647)                          

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (5.191)                       

Σύνολο υποχρεώσεων (16.575)                     

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία (4.530)                       

Τίμημα  πώλησης θυγατρικής εταιρείας (400)                          

Κέρδος από πώληση θυγατρικής εταιρείας (4.930)                        
 

 
Από την ως άνω πώληση επήλθε μεταβολή στα Ιδια Κεφάλαια  και στα  Αποτελέσματα(μετά φόρων) των Ιδιοκτητών της 
μητρικής κατά  το ποσό των € 4.930χιλ.ήτοι σε ποσοστό 38% και 158% αντίστοιχα. 

4. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2014 01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2014

Εμπορεύματα 19.539                      18.565                       19.539                      18.565                       

Ανταλλακτικά 102                           155                            102                           155                            

Υπηρεσίες 53                             52                              53                             52                              

Σύνολο 19.694                      18.772                       19.694                      18.772                       

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
  

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 
Κατόπιν της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 
διακοπείσες δραστηριότητες» όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σημείωση 3 ανωτέρω, δεν εμφανίζεται η ανάλυση του 
Ομίλου για τον τομέα τηλτπικοινωνιακών υπηρεσιών ο οποίος αντιπροσώπευε τον ένα από τους δύο συνολικά τομείς 
δραστηριότητας του Ομίλου. 
 

Καθώς οι οικονομικές πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει ο επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων («ΕΛΕΑ») 
αφορούν πλέον μόνο τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρονικών συσκευών τον οποίο αντιπροσωπεύει αποκλειστικά η Εταιρεία 
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. και είναι σύμφωνες με τη ΔΠΧΑ πληροφόρηση, δεν είναι απαραίτητες  περαιτέρω γνωστοποιήσεις στη 
σημείωση αυτή. 
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6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2014 01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2014

Εμπορεύματα 15.944                      14.418                       15.944                      14.418                       

Ανταλλακτικά 76                             102                            76                             102                            

Σύνολο 16.020                      14.520                       16.020                      14.520                       

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 
 

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2014 01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2014

Συμμετοχή της PANASONIC στα έξοδα 

προώθησης των εμπορευμάτων 
21                       90                       21                       90                       

Έσοδα από πώληση και επαναμίσθωση 

ακινήτου
74                       -                          74                       -                          

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις -                          16                       -                          16                       

Λοιπά 76                       39                       76                       39                       

Σύνολο 171                     145                     171                     145                     

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

 
Τα έξοδα (έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης) αναλύονται ως εξής: 

 

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2014 01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2014

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 
1.849                        2.035                         1.849                        2.035                         

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 342                           334                            342                           334                            

Παροχές τρίτων 321                           316                            321                           316                            

Φόροι – τέλη 48                             76                              48                             76                              

Διάφορα έξοδα 1.500                        1.408                         1.500                        1.408                         

Αποσβέσεις 90                             88                              90                             88                              

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 259                           92                              259                           92                              

Σύνολο 4.409                        4.349                         4.409                        4.349                         

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Τα παραπάνω έξοδα κατανέμονται ως εξής: 
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01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2014 01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2014

Έξοδα διοίκησης 1.710                        1.817                         1.710                        1.817                         

Έξοδα διάθεσης 2.699                        2.532                         2.699                        2.532                         

Σύνολο 4.409                        4.349                         4.409                        4.349                         

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 

9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2014 01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2014

Τόκοι & έξοδα δανείων 87                       95                       87                       95                       

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 226                     190                     226                     190                     

Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου 70                       78                       70                       78                       

Λοιπά έξοδα τραπεζών 61                       38                       61                       38                       

Σύνολο 444                     401                     444                     401                     

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

10. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 
Με το νέο φορολογικό νόμο Ν.4334/ΦΕΚ Α’ 80/16.07.2015 ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων που εδρεύουν 
στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 26% σε 29% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2015. Για το λόγο αυτό ο υπολογισμός 
της φορολογίας εισοδήματος και της αναβαλλόμενης φορολογίας διενεργήθηκε για την τρέχουσα περίοδο με  συντελεστή 29% 
ενώ τη προηγούμενη περίοδο με 26%. 
 
Ο φόρος εισοδήματος, που απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2014 01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2014

Τρέχων φόρος εισοδήματος -                          -                          -                          -                          

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 12                       (57)                      12                       (57)                      

12                       (57)                      12                       (57)                      

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος λοιπών 

συγκεντρωτικών εισοδημάτων
7                         5                         7                         5                         

Συνολική χρέωση/(πίστωση) που απεικονίζεται 

στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
19                       (52)                      19                       (52)                      

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις 
φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς 
παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, 
στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες στο βαθμό που 
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των κερδών των πέντε επόμενων 
χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που αφορούν. 

 
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης: 
Aπό την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες 
οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στο άρθρο 65α  
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του Ν. 4173/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό 
γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή 
ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 
γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης 
των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει 
δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος 
αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης 
Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. 
 
Ανέλεγκτη φορολογικά χρήση της μητρικής Εταιρείας είναι το 2010.  
Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο της σχετικής ανέλεγκτης χρήσης είναι πιθανό να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα Η 
εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις (€ 30 χιλ.), έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν.  

 
Για την εταιρεία, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2014 διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές τους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4173/2013. Από τον φορολογικό έλεγχο δεν προέκυψαν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, 
πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι προσδιορίζονται στις προσωρινές διαφορές που υπάρχουν στα στοιχεία του ενεργητικού και τις 
υποχρεώσεις με βάση τις αξίες των λογιστικών βιβλίων και τη φορολογική βάση και υπολογίζονται με εφαρμογή των 
θεσπισμένων φορολογικών συντελεστών. 

 
 
Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης έχει ως εξής: 
 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Υπόλοιπο έναρξης (234)                    (192)                    (216)                    (8)                        

Φόρος αποτελεσμάτων περιόδου [(πίστωση)/χρέωση] 12                       (52)                      12                       (218)                    

Φόρος λοιπών συγκεντρωτικών εισοδημάτων 

περιόδου [(πίστωση)/χρέωση]
7                         10                       7                         10                       

(215)                    (234)                    (198)                    (216)                    

Διακοπείσες Δραστηριότητες 28                       -                          -                          -                          

(187)                    (234)                    (198)                    (216)                    

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Για σκοπούς εμφάνισης στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης η αναβαλλόμενη φορολογία αναλύεται ως εξής: 
 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Aναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 874                     -                          874                     887                     

Aναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (1.071)                 (234)                    (1.071)                 (1.103)                 

(198)                    (234)                    (198)                    (216)                    

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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11. ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 
Οι ζημίες, μετά από φόρο, ανά μετοχή αποτελούν το αποτέλεσμα του λόγου των ζημιών μετά από φόρους προς τον 
αριθμό των μετοχών. 
 
 

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2014 01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2014

Ζημίες μετά φόρων αποδιδόμενες στους 

μετόχους της εταιρείας:

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 3.796                  (457)                    (1.201)                 (457)                    

Από διακοπείσες δραστηριότητες (668)                    (2.147)                 -                          -                          

3.128                  (2.604)                 (1.201)                 (457)                    

Αριθμός μετοχών 11.233.200         11.233.200         11.233.200         11.233.200         

Ζημίες μετά φόρων ανά μετοχή:

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0,3379                (0,0407)               (0,1069)               (0,0407)               

Από διακοπείσες δραστηριότητες (0,0595)               (0,1911)               -                          -                          

0,2785                (0,2318)               (0,1069)               (0,0407)               

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

12. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύονται ως εξής: 
 

  Όμιλος - Εταιρεία 
 Γήπεδα - 

Οικόπεδα 

 Κτίρια - 

Εγκαταστάσεις 

σε ακίνητα 

τρίτων 

 Έπιπλα - 

Μεταφορικά 

Μέσα και λοιπός 

εξοπλισμός 

 Σύνολο  

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

Υπόλοιπα 01.01.2014 1.806                  2.009                  722                     4.537               

Αγορές περιόδου -                          -                          51                       51                    

Πωλήσεις - Μειώσεις -                          -                          (21)                      (21)                   

Υπόλοιπα 31.12.2014 1.806                  2.009                  752                     4.566               

Αγορές περιόδου -                          -                          23                       23                    

Πωλήσεις - Μειώσεις -                          -                          (7)                        (7)                     

Υπόλοιπα 30.09.2015 1.806                  2.009                  768                     4.583               

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Υπόλοιπα 01.01.2014 -                          56                       621                     677                  

Προσθήκες περιόδου -                          56                       31                       87                    

Πωλήσεις - Μειώσεις -                          -                          (20)                      (20)                   

Υπόλοιπα 31.12.2014 -                          112                     632                     744                  

Προσθήκες περιόδου -                          42                       26                       68                    

Πωλήσεις - Μειώσεις -                          -                          (7)                        (7)                     

Υπόλοιπα 30.09.2015 -                          154                     651                     805                  

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

Αναπόσβεστη αξία 01.01.2014 1.806                  1.953                  101                     3.860               

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2014 1.806                  1.897                  120                     3.822               

Αναπόσβεστη αξία 30.09.2015 1.806                  1.855                  117                     3.778               
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Για τα πάγια που έχουν αγοραστεί με χρηματοδοτική μίσθωση η κυριότητα έχει παρακρατηθεί από τους εκμισθωτές. Η 
αναπόσβεστη αξία των αγορασθέντων με χρηματοδοτική μίσθωση ενσώματων παγίων κατά την 31

η
 Δεκεμβρίου 2014 και 30 

Σεπτεμβρίου 2015 για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανέρχεται σε € 3.704 χιλ.και € 3.661 χιλ., αντίστοιχα. Οι αναπόσβεστες 
αξίες των αγορασθέντων με χρηματοδοτική μίσθωση ενσώματων παγίων, ανά κατηγορία ενσώματων παγίων, αναλύονται 
ως εξής: 
 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Γήπεδα 1.806                  1.806                  1.806                  1.806                     

Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων 1.855                  1.898                  1.855                  1.898                     

3.661                  3.704                  3.661                  3.704                     

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
13. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΥΠΕΡΑΞΙΑ 

 
α) Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 

 
Οι θυγατρικές εταιρείες που συμμετείχε η ΙΝΤΕΡΤΕΚ και περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις μέχρι την 14

η
 Αυγούστου 2015 (Πώληση θυγατρικής εταιρείας ΚΒΙ σημ.3)είναι οι εξής: 

 

Θυγατρική Έδρα
Μέθοδος 

Ενοποίησης

Σχέση 

Συμμετοχής

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

KB Implus  

A.E.

Ελληνικό, 

Αττικής, 

Ελλάδα

Ολική Άμεση - 100% - 467

Ποσοστό Συμμετοχής Υπόλοιπα Εταιρείας

 

 
Απομείωση συμμετοχών (ατομικές οικονομικές καταστάσεις): 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 η Εταιρεία προχώρησε σε έλεγχο απομείωσης της συμμετοχής της στην θυγατρική 
της εταιρεία KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ λόγω 
των ενδείξεων απομείωσης. Η λογιστική αξία των συμμετοχών ήταν μεγαλύτερη από την ανακτήσιμη αξία και 
επομένως η Εταιρεία προχώρησε σε απομείωση της συμμετοχής την 31 Δεκεμβρίου 2014 κατά € 485 χιλ. (31 
Δεκεμβρίου 2013: € 1771 χιλ.). 
 

Για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης των συμμετοχών, η ανακτήσιμη αξία καθορίστηκε από την Αξία 
Χρήσης, η οποία υπολογίστηκε βάσει των προβλεπόμενων ταμιακών ροών από χρηματοοικονομικούς 
προϋπολογισμούς του Ομίλου εγκεκριμένους από τη Διοίκηση, καλύπτοντας μια περίοδο τριών ετών. 
 

Το επιτόκιο προ φόρου που χρησιμοποιήθηκε για την προεξόφληση των προβλεπόμενων ταμειακών ροών είναι 
11,6%, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές (μετά την πάροδο των τριών ετών) που χρησιμοποιήθηκε είναι 1,5%, 
λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου. 
 
Kατά την 30

η
 Ιουνίου 2015 η Εταιρεία λόγω της επικείμενης πώλησης της συμμετοχής της στην εταιρεία ΚΒΙ Impuls 

Hellas A.E. έναντι € 400 χιλ. (σημείωση 31), προχώρησε σε επιπλέον πρόβλεψη  απομείωσης της συμμετοχής κατά 
το ποσό των € 67 χιλ. 
 
 
 
 
 
 
 

 

β) Υπεραξία 
 

Η υπεραξία αναλύεται ως εξής: 

30.09.2015 31.12.2014

ΚΒ Ιmpuls  Ηel las  A.E. -                                3.386                         

-                                3.386                         

Ο Όμιλος
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Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 ο Όμιλος πραγματοποίησε τον ετήσιο έλεγχο της υπεραξίας του, για τυχόν 
απομείωσή του. Κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενδείξεων απομείωσης, ο Όμιλος εξετάζει, μεταξύ άλλων 
παραγόντων, τη σχέση μεταξύ αξίας κεφαλαιοποίησης και λογιστικής αξίας. Την 31

η
  Δεκεμβρίου 2014, η αξία 

κεφαλαιοποίησης του Ομίλου εμφανίζεται μεγαλύτερη από τη λογιστική αξία της καθαρής θέσης, γεγονός που δεν 
θεωρείται ένδειξη πιθανής απομείωσης της υπεραξίας και των στοιχείων ενεργητικού των λειτουργικών τομέων. Η 
ανακτήσιμη αξία του λειτουργικού τομέα καθορίστηκε από την Αξία Χρήσης η οποία υπολογίστηκε βάσει των 
προβλεπόμενων ταμειακών ροών από χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς του Ομίλου εγκεκριμένους από τη 
διοίκηση καλύπτοντας μία περίοδο πέντε ετών. Οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές υπολογίστηκαν έτσι ώστε να 
αντανακλούν τις συνθήκες ζήτησης του κάθε λειτουργικού τομέα. Το επιτόκιο προ φόρου που χρησιμοποιήθηκε 
για την προεξόφληση των προβλεπόμενων ταμειακών ροών για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών είναι 
11,6%, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές (μετά την πάροδο των τριών ετών) που χρησιμοποιήθηκε είναι 1,5% 
λαμβάνοντας έτσι υπόψη τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου για τον συγκεκριμένο λειτουργικό τομέα.  
 
Τα παραπάνω ποσοστά βασίστηκαν σε εκτιμήσεις της διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση εκτιμά ότι ο τομέας 
τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών έχει επηρεαστεί από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες του κλάδου και για την  
αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών προσανατολίστηκε στον περιορισμό του τηλεπικοινωνιακού κόστους μέσω 
νέων συμφωνιών με τους προμηθευτές της , και σαν αποτέλεσμα αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για την 
μελλοντική περίοδο. Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στον συγκεκριμένο τομέα, η διοίκηση δεν εντόπισε 
απομείωση στην συγκεκριμένη ΜΔΤΡ.  

 
Ο υπολογισμός της Αξίας Χρήσης για τον συγκεκριμένο τομέα πληροφόρησης είναι περισσότερο ευαίσθητος στις 
παρακάτω παραδοχές: 
α) Περιθώριο κέρδους πρό φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
β) Επιτόκιο προεξόφλησης 
γ) Μερίδιο αγοράς κατά την προβλεπόμενη περίοδο  
δ) Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές 

 
Περιθώριο κέρδους προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Τα περιθώρια κέρδους προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων βασίζονται σε εκτιμήσεις κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου για τα επόμενα τρία έτη για 
την ΜΔΤΡ του κλάδου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ώστε να ενσωματώνουν μελλοντικές αλλαγές στην 
κερδοφορία του Ομίλου, όπως αναμένεται από τη Διοίκηση.  
 
Επιτόκιο προεξόφλησης – Τα επιτόκια προεξόφλησης αντικατοπτρίζουν την εκτίμηση της παρούσας κατάστασης 
των κινδύνων που αφορούν την κάθε μία Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών. Το επιτόκιο προεξόφλησης 
υπολογίστηκε βάσει του μέσου ποσοστού του σταθμισμένου μέσου κόστους κεφαλαίου του κλάδου. Το ποσοστό 
αυτό προσαρμόστηκε περαιτέρω προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις παραδοχές της αγοράς για κάθε κίνδυνο των 
μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών για τους οποίους δεν έχουν προσαρμοστεί οι εκτιμήσεις των μελλοντικών 
ταμειακών ροών. Το εν λόγω επιτόκιο προεξόφλησης περιλαμβάνει επιπλέον ποσοστό ανάληψης κινδύνου 
(company specific risk premium) όπως προέκυψε από την ανάλυση ευαισθησίας που διενεργήθηκε σε βασικές 
λειτουργικές παραμέτρους των προβλεπόμενων ταμειακών ροών. 
 
Μερίδιο αγοράς κατά την προβλεπόμενη περίοδο – Αυτές οι παραδοχές είναι σημαντικές διότι εκτός του ότι 
χρησιμοποιούνται δεδομένα του κλάδου αναφορικά με τον ρυθμό ανάπτυξης, η διοίκηση εκτιμά το μερίδιο 
αγοράς της, σε σχέση με τους ανταγωνιστές, εντός της προβλεπόμενης περιόδου. Η διοίκηση αναμένει πίεση στην 
αγορά που λειτουργεί ο τομέας και πιο συγκεκριμένα στη ΜΔΤΡ των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ενώ αναμένει 
τη διατήρηση της θέσης της σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.  

 
Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές – Ο ρυθμός ανάπτυξης βασίζεται σε μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου για 
τον συγκεκριμένο τομέα πληροφόρησης.  

Ανάλυση ευαισθησίας των παραδοχών σε μεταβολές 

Συγκεκριμένα, για τον τομέα, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας στην θετική ή αρνητική μεταβολή του 
προεξοφλητικού επιτοκίου κατά 0,25%, στην θετική ή αρνητική μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης στο διηνεκές 
κατά 0,50%. Η λογιστική αξία εμφανίζεται αρκετά χαμηλότερη από την υπολογιζόμενη αξία χρήσης και επομένως 
δεν θεωρείται πιθανό να τεθεί θέμα απομείωσης της αξίας του στην περίπτωση μιας αρνητικής μεταβολής στις 
παραπάνω παραδοχές. 
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14. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Μακροπρόθεσμο δάνειο στην εταιρεία 

KBI 569                 -                      569                 569                 

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης έργων -                      270                 -                      -                      

Λοιπές απαιτήσεις 35                   60                   35                   38                   

604                 330                 604                 607                 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
Το μακροπρόθεσμο δάνειο προς την θυγατρική ΚΒΙ αφορά σε δύο δανειακές συμβάσεις ποσού € 200 (20/11/2013) και 
ποσού € 469 (1/7/2014) με ημερομηνία ολεσχερούς εξόφλησης την 20/11/2016. Από την πρώτη δανειακή σύμβαση έχει 
εξοφληθεί το ποσό των € 100 (31/12/2014). Το πρώτο δάνειο είναι έντοκο με κυμαινόμενο επιτόκιο των εντόκων 
γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων, πλέον περιθωρίου ανερχομένου σε 1,5 ποσοστιαία μονάδα. 
Το δεύτερο δάνειο είναι έντοκο με κυμαινόμενο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 3 
μηνών, πλέον περιθωρίου ανερχομένου σε 1,5 ποσοστιαία μονάδα. 

15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ 
ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Μετοχές - Μη εισηγμένες 4.290              4.290              4.290              4.290              

Mείον: Πρόβλεψη για υποτίμηση (4.096)             (4.096)             (4.096)             (4.096)             

194                 194                 194                 194                 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αποτελούνται από επενδύσεις σε κοινές μετοχές της μη 
εισηγμένης συνδεδεμένης εταιρείας Cosmoline Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες  A.E., με ποσοστό 6,46%, και επομένως δεν 
έχουν σταθερή ημερομηνία λήξης, ούτε τοκομερίδιο.  
 

16. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 
Τα αποθέματα στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Εμπορεύματα 2.849              5.132              2.849              3.498              

Ανταλλακτικά 117                 100                 117                 100                 

2.966              5.232              2.966              3.598              

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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17. EΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι εμπορικές απαιτήσεις  στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Πελάτες 6.090              9.631              6.090              7.646              

Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες 281                 347                 281                 281                 

Επιταγές εισπρακτέες και γραμμάτια 

εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο
1.913              2.555              1.913              2.324              

Επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες για 

εγγύηση
371                 1.896              371                 1.896              

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (730)                (1.389)             (730)                (742)                

7.925              13.040            7.925              11.405            

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 
 

 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Υπόλοιπο έναρξης 1.389              1.330              742                 883                 

Επιβάρυνση Αποτελεσμάτων περιόδου -                      200                 -                      -                      

Χρησιμοποίηση πρόβλεψης (13)                  (141)                (12)                  (141)                

Πρόβλεψη πωληθείσας θυγατρικής  ΚΒΙ (646)                -                      -                      -                      
Υπόλοιπο λήξης 730                 1.389              730                 742                 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

 

18. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Έξοδα επομένων χρήσεων 48                   345                 48                   138                 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 55                   83                   55                   55                   

Φ.Π.Α. εισπρακτέο 333                 296                 333                 -                      

Αγορές εμπορευμάτων υπό παραλαβή 79                   1.118              79                   1.118              

Προκαταβολές σε προμηθευτές 300                 12                   300                 110                 

Χρεώστες διάφοροι 1.188              961                 1.188              961                 

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 96                   476                 96                   449                 

Λοιπά 255                 419                 255                 192                 

2.354              3.712              2.354              3.023              

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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Το ποσό που αναγράφεται στο κονδύλι «χρεώστες διάφοροι» περιλαμβάνει απαίτηση από εταιρεία Masterling, συνολικού 
ύψους €192, το οποίο αφορά αποζημίωση απωλεσθέντων εμπορευμάτων βάσει αγωγής προς την ως άνω εταιρεία από τη 
χρήση 2013 και λοιπές απαίτησεις ποσού € 996 από συνδεδεμένες εταιρείες .  
 
  

19. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 
Τα χρηματικά διαθέσιμα στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Ταμείο 8                     13                   8                     12                   

Καταθέσεις όψεως 459                 1.036              459                 1.011              

467                 1.049              467                 1.023              

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια τραπεζών.  

20. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 8.200 (οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων), 
διαιρούμενο σε 11.233.200 (έντεκα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες διακόσιες) μετοχές, ονομαστικής αξίας 

€ 0,73 εκάστης. 

21. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 
Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 

 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Τακτικό Αποθεματικό 1.460              1.460              1.460              1.460              

Έκτακτο Αποθεματικό 9.437              9.437              9.437              9.437              

Αφορολόγητα αποθεματικά 376                 376                 376                 376                 

Αποθεματικά φορολογημένα κατ’ειδικό τρόπο
255                 255                 255                 255                 

11.528            11.528            11.528            11.528            

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μεταφέρουν 
τουλάχιστον το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους, όπως αυτό απεικονίζεται στα βιβλία τους, σε τακτικό 
αποθεματικό, μέχρι το αποθεματικό αυτό να ανέλθει στο ένα τρίτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το 
αποθεματικό αυτό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας. 
 
Αφορολόγητα Αποθεματικά: Τα αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά αντιπροσωπεύουν έσοδα τόκων, 
τα οποία είτε είναι αφορολόγητα ή έχουν φορολογηθεί με 15% στην πηγή τους. Το συγκεκριμένο έσοδο δεν είναι 
φορολογητέο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη από τα οποία μπορούν να σχηματιστούν αντίστοιχα 
αφορολόγητα αποθεματικά. Με βάση την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, αυτό το αποθεματικό εξαιρείται του φόρου 
εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθεί στους μετόχους. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει το 
συγκεκριμένο αποθεματικό και επομένως δεν έχει προβεί στον υπολογισμό αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που θα 
ήταν αναγκαίος κατά την περίπτωση διανομής του αποθεματικού.  
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Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4172/2013, τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά του Ν.2238/1994 από 
01/01/2014, συμψηφίζονται υποχρεωτικά με ζημίες της τελευταίας πενταετίας. 
 
Έκτακτα Αποθεματικά: Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρική Νομοθεσία, οι επιχειρήσεις μπορούν να διατηρούν ειδικά 
αποθεματικά δίχως ιδιαίτερο σκοπό, έπειτα από απόφαση των μετόχων τους στην ετήσια γενική συνέλευση, ή εάν 
απαιτείται από το Καταστατικό. Το ειδικό αποθεματικό έχει δημιουργηθεί από μη διανεμημένα κέρδη μετά φόρων των 
προηγουμένων χρήσεων.  
 

22. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων
265                 404                 265                 305                 

Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισμό 265                 404                 265                 305                 

Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 7                     45                   7                     12                   

Δαπάνη τόκου 4                     35                   4                     9                     

Κόστος διακανονονισμών 174                 18                   174                 18                   

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας/(κέρδους) 26                   37                   26                   37                   

Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα 211                 135                 211                 76                   

Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών

Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης χρήσης 305                 352                 305                 252                 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 7                     45                   7                     12                   

Δαπάνη τόκου 4                     35                   4                     9                     

Εισφορές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (256)                (83)                  (256)                (23)                  

Κόστος διακανονονισμών 179                 18                   179                 18                   

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας/(κέρδους) 26                   37                   26                   37                   
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της 

περιόδου
265                 404                 265                 305                 

Βασικές Υποθέσεις :

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,00% 2,50% 2,00% 2,50%

Ποσοστό αύξησης αμοιβών 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

Μέχρι 1 έτος 919                 579                 919                 579                 

Από 1 έως 5 έτη 1.605              2.298              1.605              2.298              

Μετά από 5 έτη -                      -                      -                      -                      

2.524              2.877              2.524              2.877              

Μείον: Μελλοντικές χρηματοοικονομικές 

δαπάνες (128)                (200)                (128)                (200)                

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 

χρηματοδοτικών μισθώσεων 2.396              2.677              2.396              2.677              

Ανάλυση παρούσας αξίας 

χρηματοδοτικών μισθώσεων

Μέχρι 1 έτος 844                 486                 844                 486                 

Από 1 έως 5 έτη 1.552              2.191              1.552              2.191              

Μετά από 5 έτη -                      -                      -                      -                      

2.396              2.677              2.396              2.677              

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 

24. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 

 
Η εταιρεία, διατηρεί βραχυπρόθεσμο δανεισμό με  συνολικό ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο κυμαίνεται από 5% 
έως 7%. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα εγκεκριμένα όρια βραχυπρόθεσμου δανεισμού ,καθώς επίσης και το 
χρησιμοποιηθέν ποσό. 

 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Όριο χρηματοδότησης 3.550              10.050            3.550              3.550              

Μη χρησιμοποιηθέν όριο 3.065              3.770              3.065              2.312              

Xρησιμοποιηθέν όριο 485                 6.280              485                 1.238              

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των βραχυπρόθεσμων δανείων για τις περιόδους που έληξαν την 30 Σεπτεμβρίου 2015 και 
2014 ανήλθαν σε € 87 και € 95 ,αντίστοιχα και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα, (Σημείωση 9) στις 
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.  

25. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Προμηθευτές εσωτερικού 639                 1.683              639                 998                 

Προμηθευτές εξωτερικού 294                 13.165            294                 3.970              

933                 14.848            933                 4.968              

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
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Η Εταιρεία είναι ο επίσημος διανομέας των προϊόντων Panasonic, που αποτελεί γι’ αυτήν τον κύριο προμηθευτή.  

 

26. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 44                   201                 44                   119                 

Δεδουλευμένα έξοδα 312                 217                 312                 30                   

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη (εκτός φόρου 

εισοδήματος)
557                 304                 557                 288                 

Αναβαλλόμενο κέρδος βάσει του ΔΛΠ 17 από την 

συναλλαγή πώλησης και επαναμίσθωσης 89                   164                 89                   164                 

Προκαταβολές πελατών 40                   118                 40                   46                   

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 104                 60                   104                 59                   

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 65                   112                 65                   23                   

1.211              1.176              1.211              729                 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 

27. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ  
 
 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την κατωτέρω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των 
χρηματοοικονομικών μέσων, ανά τεχνική αποτίμησης: 
 
Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή 
υποχρεώσεις, 
 
Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη 
αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, 
 
Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση  στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία και 
δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές εντός και εκτός του 
επιπέδου 3 για τη μέτρηση της εύλογης αξίας. 
 
Την 30

η
 Σεπτεμβρίου 2015 και 31

η
 
 
Δεκεμβρίου 2014 , ο Όμιλος και η Εταιρεία κατείχαν τα παρακάτω χρηματοοικονομικά 

μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Σελίδα 27 από 32 

 

INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30ης Σεπτεμβρίου 

2015 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
  

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη ή τις ζημίες

-                      194                 -                      194                 

-                      194                 -                      194                 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη ή τις ζημίες

-                      194                 -                      194                 

-                      194                 -                      194                 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη ή τις ζημίες

-                      194                 -                      194                 

-                      194                 -                      194                 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη ή τις ζημίες

-                      194                 -                      194                 

-                      194                 -                      194                 

Ο Όμιλος

Εύλογη Αξία - 31.12.2014

Η Εταιρεία

Εύλογη Αξία - 31.12.2014

Ο Όμιλος

Εύλογη Αξία - 30.09.2015

Η Εταιρεία

Εύλογη Αξία - 30.09.2015
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28. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες και παρέχουν υπηρεσίες κατά την συνήθη δραστηριότητα 
τους σε ορισμένες εταιρείες που θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη.  
 
Οι συναλλαγές  της Εταιρείας  και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: 
 

 Σχέση με την 

Εταιρεία 
 Περίοδος που λήγει 

 Πωλήσεις προς 

συνδεδεμένα μέρη 

 Αγορές από 

συνδεδεμένα μέρη 

Συνδεδεμένες εταιρείες 30.09.2014 748                              147                               

30.09.2015 588                              221                               

Θυγατρική 
εταιρεία 30.09.2014 310                              -                                    

30.09.2015 15                                -                                    

Σύνολα 30.09.2014 1.058                           147                               

Σύνολα 30.09.2015 603                              221                               

 Σχέση με την 

Εταιρεία 
 Περίοδος που λήγει 

 Ποσά που οφείλουν 

τα συνδεδεμένα μέρη 

 Ποσά που οφείλονται 

στα συνδεδεμένα μέρη 

Συνδεδεμένες εταιρείες 31.12.2014 1.918                           59                                 

30.09.2015 2.823                           103                               

Θυγατρική 
εταιρεία 31.12.2014 570                              -                                    

30.09.2015 -                                  -                                    

Σύνολα 31.12.2014 2.488                           59                                 

Σύνολα 30.09.2015 2.823                           103                               

 
 

- Η συναλλαγή με την εταιρεία ΚΒΙ , αφορά ποσό δανείου  που έχει δοθεί από την Εταιρεία βάσει σύμβασης της 20/11/2013 
ύψους € 200 χιλ. από το οποίο έχει επιστραφεί ποσό 100 χιλ. και 1/7/2014 ύψους € 468 χιλ. 

- Από το σύνολο των συναλλαγών με τις συνδεδεμένες εταιρείες, ποσό ύψους € 417 χιλ. αφορά σε  προκαταβολή προς την 
ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ για προαγορά διαφημιστικού χρόνου,   βάσει σύμβασης με την ως άνω εταιρεία, καθώς 
και αγορές εμπορευμάτων ύψους € 159 χιλ.Ποσό ύψους € 37 χιλ. προς την ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ, βάσει σύμβασης αφορά 
προκαταβολή για αγορά διαφημιστικού χρόνου. 

- Ποσό ύψους € 350 χιλ.αφορά υπόλοιπο από την πώληση των μετοχών της εταιρείας ΚΒΙ στην εταιρεία ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ 
ΑΕ.βάσει σύμβασης της 14

ης 
Αυγούστου 2015. 

- Οι λοιπές συναλλαγές, εν μέρει αφορούν σε προκαταβολές που έχουν δοθεί από την Εταιρεία για αγορές εμπορευμάτων, 
παγίων, καθώς και υπηρεσιών. 
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Οι συναλλαγές του Ομίλου και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: 
 

 Σχέση με την 

Εταιρεία 
 Περίοδος που λήγει 

 Πωλήσεις προς 

συνδεδεμένα μέρη 

 Αγορές από 

συνδεδεμένα μέρη 

Συνδεδεμένες εταιρείες 30.09.2014 801                              193                               

30.09.2015 647                              228                               

Θυγατρική 
εταιρεία 30.09.2014 -                                  -                                    

30.09.2015 -                                  -                                    

Σύνολα 30.09.2014 801                              193                               

Σύνολα 30.09.2015 647                              228                               

 Σχέση με την 

Εταιρεία 
 Περίοδος που λήγει 

 Ποσά που οφείλουν 

τα συνδεδεμένα μέρη 

 Ποσά που οφείλονται 

στα συνδεδεμένα μέρη 

Συνδεδεμένες εταιρείες 31.12.2014 2.156                           193                               

30.09.2015 2.823                           103                               

Θυγατρική 
εταιρεία 31.12.2014 -                                  -                                    

30.09.2015 -                                  -                                    

Σύνολα 31.12.2014 2.156                           193                               

Σύνολα 30.09.2015 2.823                           103                               

 
 
 

Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των Διευθυντικών Στελεχών του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 
30 Σεπτεμβρίου 2015 και 2014 αναλύονται ως εξής: 

 

30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014

Συναλλαγές και λοιπές παροχές 56                   57                   56                   57                   

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 100                 105                 100                 105                 

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 373                 552                 373                 552                 

529                 714                 529                 714                 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
 

Οι απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη του Δ.Σ. την  30 Σεπτεμβρίου 2015 ανέρχονται σε € 2 χιλ. ( 31.12.2014: € 
2 χιλ.). Οι υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και μέλη του Δ.Σ. την 30 Σεπτεμβρίου 2015 ανέρχονται σε € 21 χιλ. 
(31.12.2014: € 0 χιλ.). 
 
 
 

Παρακάτω αναφέρονται οι εταιρείες στις οποίες ο κύριος μέτοχος κ. Δημήτριος Κοντομηνάς, κατέχει συμμετοχή με άμεσο 
ή με έμμεσο τρόπο, μέσω άλλων εταιρειών στις οποίες έχει τον έλεγχο. Αυτές είναι οι εξής: 
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Όνομα Εταιρείας 

Άμεση συμμετοχή 

COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ 

ΔΕΜΚΟ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

 

 

Έμμεση συμμετοχή 

VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS 

HELLENIC POST GREDIT Α.Ε.Π.Π. 

ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

ΣΙΓΜΑΝΕΤ ΑΕ 

INTERJET AE 

INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. ΕΤ. 

ΑΙΓΛΗ ΑΕ 

ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ 

ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. 

PRIME INSURANCE LIMITED 

INTERVISTA AE-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  AE 

KB. IMBULS HELLAS AE 

PLUS PRODUCTION AE 

MYDIRECT A.E. 

VILLAGE ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ Α.Ε. 

CPCS TECHNOLOGIES L.T.D 

ΣΤΙΛΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

29. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 
Αντιδικίες και Διεκδικήσεις: Ο Όμιλος εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και νομικές διαδικασίες στα πλαίσια της 
κανονικής λειτουργίας του. Η διοίκηση, καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι του Ομίλου, εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς 
υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στη χρηματοοικονομική θέση της 
Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και  στα αποτελέσματα αυτών. 
 
 
Εγγυήσεις: Ο Όμιλος εκδίδει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. Στον παρακάτω πίνακα περιέχεται η ανάλυση 
αυτών των εγγυητικών επιστολών, όπως είχε διαμορφωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2014:  
 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Καλή εκτέλεση συμβάσεων 338                 1.133              338                 312                 

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς 4                     270                 4                     -                      

342                 1.403              342                 312                 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

 
Έχει δοθεί εγγυητική επιστολή για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς την προμηθεύτρια PANASONIC MARKETING EUROPE 
GMBH, ποσού € 6.000 χιλ. 

 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις με προμηθευτές: Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων με προμηθευτές κατά την 30
η
 

Σεπτεμβρίου 2015 ανέρχεται σε  € 1 εκατ. περίπου.  
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Ελληνικό, 30 Νοεμβρίου 2015 
 

 

Ο Πρόεδρος  
 Ο Διευθύνων   

Σύμβουλος  
Ο Οικονομικός  Διευθυντής  

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Δημήτριος Π. Kοντομηνάς  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 281810 

 Δημήτριος Ι. Πολιτόπουλος  
Α.Δ.Τ. ΑΒ. 634465 

Δημήτριος Γ. Τρικκαλιώτης  
Α.Δ.Τ. Χ 000258 

ΑΡ.ΑΔ.Α’ΤΑΞΗΣ 27588 
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