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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν.3556/2007) 

Στις κατωτέρω δηλώσεις - οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του N. 3556/2007, όπως 
ισχύει - προβαίνουν τα ακόλουθα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: 
 
1. Δημήτριος Κοντομηνάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
2. Δημήτριος Πολιτόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, και 
3. Ευάγγελος Νίνος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Ανώνυμος Εταιρεία - Διεθνείς Τεχνολογίες» και το διακριτικό 
τίτλο «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» (εφεξής καλούμενης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΙΝΤΕΡΤΕΚ»), δηλώνουμε και 
βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ' όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ 

Ανώνυμος Εταιρεία – Διεθνείς Τεχνολογίες» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.», για την περίοδο από 1η 
Ιανουαρίου 2017 έως την 30η Ιουνίου 2017, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και 
του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, και τις επ’ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 
(β) η εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 

επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει και λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 
 
 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017 
 
 

Οι βεβαιούντες 
 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

  Ο Αντιπρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 
 
 
 

    

Δημήτριος Κοντομηνάς   Διονύσιος Αλεξανδράτος Δημήτριος Πολιτόπουλος 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007) 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

 
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» αφορά στη χρονική περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 
έως 30 Ioυνίου 2017, συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις 
εκδοθείσες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτελεστικές αποφάσεις. 
 
Ανασκόπηση Α΄εξαμήνου 2017 και πρόβλεψη Β΄εξαμήνου 2017 
 
Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης ("ΕΔΜΑ") 
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων 
σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό της καθώς και για την αξιολόγηση και την 
δημοσίευση των επιδόσεών της. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών 
και λειτουργικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της χρηματοοικονομικής της θέσης καθώς και της κατάστασης 
ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα 
οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ) και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι ΕΔΜΑ της Εταιρείας για τις χρηματοοικονομικές χρήσεις 
που έληξαν την 30η Ιουνίου 2017 και 31η Δεκεμβρίου 2016: 
 

Δείκτης Περιγραφή 30.06.2017 31.12.2016

Γενική ρευστότητα

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1,58 1,72

Άμεση ρευστότητα

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό- Αποθέματα) / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1,04 1,19

Ξένα / Ίδια κεφάλαια

(Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις + 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις) /

Ίδια Κεφάλαια 0,42 0,52

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων

Ίδια Κεφάλαια / 

(Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις + 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις) 0,98 1,05  
 

Σύμφωνα με την έρευνα αγοράς, που διεξάγει η Εταιρεία ανάλυσης αγορών GFK, η αγορά που δραστηριοποιείτε η 
ΙΝΤΕΡΤΕΚ, κατά το Α΄ εξάμηνο του 2017 παρουσιάζει πτώση. 

Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο του 2017 οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 843 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,7% σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Η μεγαλύτερη μείωση, 11,2%, καταγράφεται στην κατηγορία των 
προϊόντων πληροφορικής, καθώς, όπως σημειώνει η Εταιρεία, οι πωλήσεις tablets συνέχισαν να καταγράφουν 
σημαντική πτώση. 

Η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση, 5,8%, καταγράφεται στις πωλήσεις της κατηγορίας «ηλεκτρονικά καταναλωτικά 
αγαθά», καθώς συνεχίζουν να υποχωρούν οι πωλήσεις των DVD-players, των Mp3 και των συσκευών πλοήγησης 
αυτοκινήτου.  Πιέσεις στην κατηγορία ασκεί και η μείωση στις πωλήσεις τηλεοράσεων, οι οποίες πέρυσι ήταν 
ιδιαιτέρως ενισχυμένες λόγω της πραγματοποίησης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου (EURO 2016). 
Μείωση 5,3% παρουσιάζουν στο α΄ εξάμηνο του 2017 και οι πωλήσεις στην κατηγορία «τηλεπικοινωνίες», λόγω της 
μείωσης των πωλήσεων κατά το α΄ τρίμηνο του έτους των κινητών τηλεφώνων και της μείωσης των πωλήσεων στα 
σταθερά τηλέφωνα στο β΄ τρίμηνο. 
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Τέλος ,σύμφωνα με την έρευνα της GFK, σημειώνεται ότι  καθοδικά κινήθηκαν και τα ηλεκτρονικά καταναλωτικά 
αγαθά, τα φωτογραφικά είδη, οι μικρές οικιακές συσκευές, τα προϊόντα πληροφορικής, τα είδη εξοπλισμού 
γραφείου και αναλωσίμων.  

Η επιχείρηση, μέσα στα προαναφερθέντα πλαίσια, το α΄ εξάμηνο του 2017, παρουσίασε αύξηση του τζίρου της, της 
τάξης 3,42% με παράλληλη διατήρηση του μεριδίου αγοράς της.  

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της 
Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 489 χιλ ευρώ και διαμορφώθηκαν σε θετικό 99 χιλ ευρώ από αρνητικό ( 390 χιλ). ευρώ το 
Α΄ εξάμηνο του 2016. Η σημαντική αυτή αύξηση του EBITDA οφείλεται κυρίως στην μείωση των λειτουργικών εξόδων 
της Εταιρείας. 

Αναφορικά με το Β’ εξάμηνο του 2017  λαμβανομένου υπόψη των αβεβαιοτήτων και του δυσχερούς οικονομικού 
κλίματος τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε Εγχώριο η Εταιρεία προσδοκά να διατηρήσει μια σταθερή πορεία 
της δραστηριότητά της και να μην παρουσιάσει αποκλίσεις από το επιχειρησιακό της πλάνο. 

 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες και διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον: Οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες και 
αβεβαιότητες που ισχύουν στην Ελλάδα, όπως η πολιτική λιτότητας που εφαρμόζεται από την Ελληνική Κυβέρνηση, 
το σημαντικό ποσοστό ανεργίας, η οικονομική ύφεση καθώς και η τρέχουσα οικονομική κρίση έχουν αντίκτυπο και 
δημιουργούν κινδύνους στη δραστηριότητα και λειτουργία της Εταιρείας . Οι κίνδυνοι που ανακύπτουν και ενδέχεται 
να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας 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 περαιτέρω 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, επί του παρόντος, 
δεν μπορεί να προσδιορισθεί. 

 

 Η συνεχιζόμενη 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 εισπράττει 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 υψηλής  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 ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της ΕΕ, θα 
έχει μεσοπρόθεσμα ως αποτέλεσμα την επαναφορά της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ελληνική 
Οικονομία, με συνέπεια την ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων προκλήθηκαν στην 
Εταιρεία κατά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και περιορισμών στην Ελλάδα.  

 
 



 

Σελίδα 6 από 33 

 

INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 
 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 
Πιστωτικός Κίνδυνος: Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων από τους αντισυμβαλλόμενους κατά την τρέχουσα χρήση, είναι η καταχωρημένη αξία των στοιχείων 
αυτών όπως αναφέρεται στις συνημμένες καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές 
συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους. Οι απαιτήσεις από πελάτες 
προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών 
παρακολουθείται διαρκώς από την Εταιρεία. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρεία συναλλάσσεται 
μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. 
 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Η Εταιρεία πραγματοποιεί μη σημαντικές συναλλαγές σε ξένα νομίσματα, κυρίως για 
την αγορά εμπορευμάτων σε δολάριο Αμερικής. Συνεπώς, η Εταιρεία δυνητικά εκτίθεται σε χαμηλό κίνδυνο λόγω 
πιθανών διακυμάνσεων στην αξία των ξένων νομισμάτων, ο οποίος περιορίζεται με τον συμψηφισμό χρεωστικών και 
πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από το ίδιο νόμισμα 

Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται διεθνώς, ούτε έχει υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο που να προκύπτει από διακυμάνσεις σε συναλλαγματικές ισοτιμίες.Η έκθεση της Εταιρείας 
στο συναλλαγματικό κίνδυνο ποικίλλει κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τον όγκο των συναλλαγών σε ξένο 
νόμισμα.  

Κίνδυνος Επιτοκίου: Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά σε Ευρώ και υπόκειται σε 
κυμαινόμενα επιτόκια. Η Εταιρεία, δεν χρησιμοποιεί παράγωγα σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, προκειμένου να 
μειώσει την έκθεση της στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. Η διοίκηση της Eταιρείας πιστεύει ότι δεν 
υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από πιθανή μεταβολή των επιτοκίων.  
 

Κίνδυνος ρευστότητας: Η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας διασφαλίζεται με τη διατήρηση 
επαρκών χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη δυνατότητας χρηματοδότησης σε περίπτωση ανάγκης. Η εταιρική 
διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας βασίζεται στη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των ταμειακών 
ροών. 

 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Η Εταιρεία αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες και παρέχει υπηρεσίες κατά την συνήθη δραστηριότητα τους σε 
ορισμένες εταιρείες που θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη.  
 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: 
 

 Σχέση με την 

Εταιρεία 
 Χρήση που έληξε 

 Έσοδα από 

συνδεδεμένα μέρη 

 Έξοδα από 

συνδεδεμένα μέρη 

30.06.2016 176                              372                               

30.06.2017 112                              189                               

Σύνολα 30.06.2016 176                              372                               

Σύνολα 30.06.2017 112                              189                               

 Σχέση με την 

Εταιρεία 
 Χρήση που έληξε 

 Ποσά που οφείλουν 

τα συνδεδεμένα μέρη 

 Ποσά που οφείλονται 

στα συνδεδεμένα μέρη 

31.12.2016 2.005                           19                                 

30.06.2017 2.140                           66                                 

Σύνολα 31.12.2016 2.005                           19                                 

Σύνολα 30.06.2017 2.140                           66                                 

Συνδεδεμένες εταιρείες

Συνδεδεμένες εταιρείες
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Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 
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Τα σημαντικότερα από τα ανωτέρω υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες κατά την 30
η
 Ιουνίου 2017 αναλύονται ως 

εξής: 
 

- Υπόλοιπο με την εταιρεία ΚΒ. ΙMPUS HELLAS A.E., αφορά ποσό μακροπρόθεσμου δανείου  που έχει δοθεί από 
την Εταιρεία βάσει σύμβασης ύψους € 569 χιλ. 

- Ποσό ύψους € 355 χιλ. αφορά σε  προκαταβολή προς την ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E. για προαγορά 
διαφημιστικού χρόνου, βάσει σύμβασης με την ως άνω συνδεδεμένη εταιρεία, καθώς και αγορές 
εμπορευμάτων ύψους € 104 χιλ.  

- Ποσό ύψους € 22 χιλ. από την ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε ''989'', βάσει σύμβασης αφορά προκαταβολή για 
αγορά διαφημιστικού χρόνου. 

- Ποσό ύψους € 250 χιλ. αφορά υπόλοιπο από την πώληση των μετοχών της εταιρείας ΚΒ. ΙMPULSHELLASA.E. 
στην εταιρεία ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ βάσει σύμβασης πώλησης.  

- Ποσό ύψους € 341 χιλ. αφορά απαίτηση από την VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS βάση σύμβασης 
διαφήμισης / προωθητικών ενεργειών. 

- Ποσό ύψους € 93 χιλ. αφορά απαίτηση από πώληση εμπορευμάτων στην ALPHA TELEVISION CYPRUS LTD. 
- Ποσό ύψους € 221 χιλ. αφορά απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρεία Cosmoline Τηλεπικοινωνιακές 

Υπηρεσίες Α.Ε αφορά αγορά εμπορευμάτων, ενοίκια μίσθωσης χώρου κ.α.. Μέρος του εν λόγω ποσού (207 
χιλ.) διακανονίστηκε σε 84 μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης της 
εταιρείας με βάση το άρθρο 106 του Πτωχευτικού Κώδικα (σημ. 11). 
 

 
Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των Διευθυντικών Στελεχών αι της Εταιρείας κατά την 30 
Ιουνίου 2017 και 2016 αναλύονται ως εξής: 
 
 

01.01.-30.06.2017 01.01.-30.06.2016

Συναλλαγές και λοιπές παροχές 28                        30                        

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 

Διευθυντικών Στελεχών 291                      309                      

319                      339                      

 
 
Οι αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης των Διευθυντικών Στελεχών κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε € 7 χιλ. 
(31.12.2016: € 23 χιλ.). Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις από και προς τα μέλη Δ.Σ και Διευθυντικών Στελεχών 
ανήλθαν σε € 1 χιλ. και € 0 χιλ. αντίστοιχα (31.12.2016: € 1 χιλ. και € 1 χιλ. αντίστοιχα). 
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Παρακάτω αναφέρονται οι εταιρείες,με τις οποίες η ΙΝΤΕΡΤΕΚ έχει συναλλαγές και 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: 
 

Όνομα Εταιρείας 

Άμεση συμμετοχή 

COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ 

ΔΕΜΚΟ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΙΓΛΗ Α.Ε. 

ΑLPHA TELEVISION CYPRUS LTD 

COSMOFREE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 

 

Έμμεση συμμετοχή 

VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS Α.Ε. 

HELLENIC POST GREDIT Α.Ε.Π.Π. 

ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. 

INTERJET A.E. 

INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. ΕΤ. 

ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε. 

ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. 

PRIME INSURANCE LIMITED 

INTERVISTA AE-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ A.E. 

ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

KB. IMBULS HELLAS A.E. 

PLUS PRODUCTION A.E. 

MYDIRECT A.E. 

VILLAGE ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ Α.Ε. 

CPCS TECHNOLOGIES L.T.D 

ΣΤΙΛΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

SPORTDAY Α.Ε.Π.Ε.Ε. 

CHANNEL 9 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΑ.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. 

 
 

 
 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 

 
Δημήτριος Κοντομηνάς                            Δημήτριος Ι. Πολιτόπουλος 

 
 
 
 
 

Πρόεδρος                                      Διευθύνων Σύμβουλος 



Λεωφόρος  Πεντέλης 104  

      Τ.Κ.15234 Χαλάνδρι 

Τηλ: +30 210 60 47 075 

E-mail: info@auditplus.gr 

                    Web site:  www.auditplus.gr 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» 
 

Εισαγωγή 
 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ 

Α.Ε. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» της 30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές συνοπτικές 
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου 
που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την 
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 
παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική 
μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 
 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 
διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και 
λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της 
επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 
έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 
Συμπέρασμα 
 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε 
στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη 
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

 
   

 
ΑUDIT PLUS Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
    Λ. Πεντέλης 104, Χαλάνδρι 
          ΑΜ ΣΟΕΛ: 172 

 

Χαλάνδρι , 29 Σεπτεμβρίου 2017 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

 
Γεράσιμος Αναστ. Ζαφειράτος 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 20901 

mailto:info@auditplus.gr
http://www.auditplus.gr/
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
 
 
 

περιόδου 
 

1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα ΧρηματοοικονομικήςΑναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 
 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 
 

Σημ. 01.01.-30.06.2017 01.01.-30.06.2016

Κύκλος εργασιών 3                      17.702                      17.116 

Κόστος πωληθέντων 4                    (15.324)                    (14.610)

Μικτό κέρδος                        2.378                        2.506 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6                      (1.021)                      (1.074)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσης 6                      (1.650)                      (2.133)

Λοιπά έξοδα                           (12)                             (2)

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 5                           287                           228 

Χρηματοοικονομικά  έσοδα                             12                             12 

Χρηματοοικονομικά  έξοδα 7                         (382)                         (415)

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις λόγω πτώχευσης 14                             -                           (411)

Ζημίες προ φόρων                         (388)                      (1.289)

Φόρος εισοδήματος 8                             22                             26 
Ζημίες μετά από φόρους  (Α)                         (366)                      (1.263)

Κέρδη/(Ζημίες) από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων 

παροχών 20                               8                           (32)

Φόροι εισοδήματος 8                             (2)                               9 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)                               6                           (23)
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (Α)+(Β)                         (360)                      (1.286)

Ζημίες ανά μετοχή  (βασικές και απομειωμένες) 9                    (0,0326)                    (0,1124)

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Βασικός )               11.233.200               11.233.200 

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Απομειωμένος)               11.233.200               11.233.200 

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων                           (18)                         (475)

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων                             99                         (390)

 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Eνδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων 
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INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 
 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

Σημ. 30.06.2017 31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 10           3.777           3.745 

Ασώματα πάγια στοιχεία              451              503 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 11              765              783 

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με μεταβολές στα 

κέρδη ή τις ζημίες 12, 24                44                44 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων           5.037           5.075 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 13           5.241           4.816 

Εμπορικές απαιτήσεις 14           7.591           8.209 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 15           2.651           2.074 

Χρηματικά διαθέσιμα 16                69              407 

Σύνολο Κυκλοφορούντων  περιουσιακών στοιχείων         15.552         15.506 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ         20.589         20.581 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια 

Μετοχικό κεφάλαιο 17           8.200           8.200 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο           3.746           3.746 

Λοιπά αποθεματικά 18         11.152         11.152 

Ζημιές εις νέον       (12.902)       (12.542)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων         10.196         10.556 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 20                24              473 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 19              284              300 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 8              211              231 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων              519           1.004 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές 22           4.960           3.504 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 21           3.165           4.070 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 20           1.133              913 

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι                30                30 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 23              586              504 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων           9.874           9.021 

Σύνολο Υποχρεώσεων         10.393         10.025 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ         20.589         20.581 

 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Eνδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων 
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INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 
 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 

 
 Μετοχικό 

κεφάλαιο          

 Διαφορά από έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο  Λοιπά αποθεματικά   Ζημίες εις νέο  Σύνολο 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 2016                      8.200                               3.746                            11.528                      (10.264)                    13.210 

Ζημίες μετά από φόρους περιόδου                              -                                       -                                      -                        (1.263)                     (1.263)

Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα/(έξοδα) περιόδου                              -                                       -                                      -                             (23)                          (23)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Ιουνίου 2016                      8.200                               3.746                            11.528                      (11.550)                    11.924 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 2017                      8.200                               3.746                            11.152                      (12.542)                    10.556 

Ζημίες μετά από φόρους περιόδου                              -                                       -                                      -                           (366)                        (366)

Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα/(έξοδα) περιόδου                              -                                       -                                      -                                6                             6 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Ιουνίου 2017                      8.200                               3.746                            11.152                      (12.902)                    10.196 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 
 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 

 
 

Σημ. 01.01.-30.06.2017 01.01.-30.06.2016

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  

Ζημίες προ φόρων                        (388)                     (1.289)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις                          117                            85 

Προβλέψεις                            12                          418 

Χρηματοοικονομικά έξοδα                          370                          403 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων                            18                              - 

Άυξηση αποθεμάτων                        (445)                     (1.380)

Μείωση απαιτήσεων                            41                          489 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)                       1.538                        (924)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 7                        (382)                        (415)

Σύνολο εισροών/(εκροών)  από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες (α)                          881                     (2.613)

Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων                          (97)                        (526)

Τόκοι εισπραχθέντες                            12                            12 

Σύνολο εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες (β)                          (85)                        (514)

Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις βραχυπρόθεσμων δανείων                       6.019                       6.149 

Εξοφλήσεις βραχυπρόθεσμων δανείων                     (6.924)                     (3.820)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)                        (229)                        (356)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από/(για) χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)                     (1.134)                       1.973 

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)                        (338)                     (1.154)

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 16                          407                       1.454 
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 16                            69                          300 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 



 

Σελίδα 15 από 33 

 

INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 
 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

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 PanasonicCorp. 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 01-04-2017, 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 
StrategicSecurityConsulting. 
 
Τέλος το Δεκέμβριο του 2014 η Εταιρεία υπέγραψε συνεργασία με την εταιρεία RICOH (εκτυπωτικά και 
πολυμηχανήματα) καθώς και με την εταιρεία GESTENTER (ολοκληρωμένες λύσεις PrintingServices). 
 
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 
Η Εταιρεία συμμετείχε με ποσοστό 100% στην θυγατρική εταιρεία ΚΒΙ ImpulsHellasA.E. και οι οικονομικές καταστάσεις 
της θυγατρικής περιλαμβάνονταν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης 
μέχρι τη 14

η
 Αυγούστου 2015, όπου μετά την ημερομηνία αυτή πουλήθηκε.  

 
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 Ιουνίου 2017 ανέρχεται στα 56 άτομα. Ο αριθμός προσωπικού της 
Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2016 ανερχόταν στα 72 άτομα. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις για τη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2017, στις 29 Σεπτεμβρίου 2017.  

2.1 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καλύπτουν την εξάμηνη 
περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017 και έχουν συνταχτεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
(Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». 
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016, 
οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση διαδικτύου www.intertech.gr. 

http://www.intertech.gr/
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INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 
 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την προετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016, εκτός από την υιοθέτηση των νέων 
προτύπων και διερμηνειών, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. 
 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και 
διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2017 ή 
μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

Δεν υπάρχουν νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που να είναι υποχρεωτικά για λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2017. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες 
του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το 
οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 
καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και 
αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 
στις οικονομικές της καταστάσεις.  

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα 
ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη 
συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. 
Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των 
εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει 
τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο 
αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές της καταστάσεις.  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2019. Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 
εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία 
των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την 
πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις 
συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη 
σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει 
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17.Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων 
σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο 
σύμβασης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές της 
καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 17 “Ασφαλιστήρια συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2021.Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις 
αρχές  για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο 
εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία 
οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με  αυτά τα 
συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί 
όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα 
επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος.  Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΔΠΧΑ 17 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες 
ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017). Οι 
τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2017). Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα 
στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την 
αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018). 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την 
αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που 
μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. 
Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο 
εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που 
προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια” 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018). Οι τροποποιήσεις 
εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο θα α) παρέχει την επιλογή σε όλες τις οντότητες που εκδίδουν 
ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
τις τυχόν αποκλίσεις που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια, και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν κυρίως τον κλάδο 
των ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι οντότητες οι 
οποίες  θα αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα 
χρηματοοικονομικά μέσα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη 
χρήση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά 
πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να τεκμηριωθεί. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η 
ημερομηνία της συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 21.Η 
Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει ,είτε εισπράττει προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις 
που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019). Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την 
αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα 
σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της 
λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του 
φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα 
φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016)  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε δύο ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες” 
H τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ότι η υποχρέωση για παροχή των γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12 
έχει εφαρμογή σε συμμετοχές σε οντότητες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της 
υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017.  
 
ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, τα 
αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις 
συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει 
ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018.  

H Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα κάποιο πρότυπο, διερμηνεία ή τροποποίηση που έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει 
ακόμα εφαρμοστεί. 

 

2.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 

 
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών 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. 
 
Η Εταιρεία 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι 
συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας 
για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016. 
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3. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 
 

01.01.-30.06.2017 01.01.-30.06.2016

Εμπορεύματα 17.582                      16.884                       

Ανταλλακτικά 95                             145                            

Υπηρεσίες 25                             87                              

Σύνολο 17.702                      17.116                       

 

 

4. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

 

01.01.-30.06.2017 01.01.-30.06.2016

Εμπορεύματα 15.253                      14.495                       

Ανταλλακτικά 71                             115                            

Σύνολο 15.324                      14.610                       

 
 

5. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 
 

01.01.-30.06.2017 01.01.-30.06.2016

Συμμετοχή της PANASONIC στα έξοδα 

προώθησης των εμπορευμάτων 213                           142                           

Λοιπά 74                             86                             

Σύνολο 287                           228                           
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
 

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

01.01.-30.06.2017 01.01.-30.06.2016

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 1.152                        1.282                         

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 189                           216                            

Παροχές τρίτων 199                           268                            

Φόροι – τέλη 52                             61                              

Διάφορα έξοδα 838                           1.148                         

Αποσβέσεις 117                           85                              

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 124                           147                            

Σύνολο 2.671                        3.207                         

 
 

Τα παραπάνω έξοδα κατανέμονται ως εξής: 
 

01.01.-30.06.2017 01.01.-30.06.2016

Έξοδα διοίκησης 1.021                        1.074                         

Έξοδα διάθεσης 1.650                        2.133                         

Σύνολο 2.671                        3.207                         

 
 

7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

01.01.-30.06.2017 01.01.-30.06.2016

Τόκοι & έξοδα δανείων 60                             77                             

Τόκοι & έξοδα εκχώρησης απαιτήσεων 118                           80                             

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 136                           190                           

Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης 19                             36                             

Συναλλαγματικές διαφορές 8                               1                               

Λοιπά έξοδα τραπεζών 41                             31                             

Σύνολο 382                           415                           
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8. 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, ανέρχεται σε 29% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2015. Ο φόρος εισοδήματος, 
που απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

01.01.-30.06.2017 01.01.-30.06.2016

Τρέχων φόρος εισοδήματος -                          -                          

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (22)                      (26)                      

(22)                      (26)                      

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος λοιπών 

συγκεντρωτικών εισοδημάτων 2                         (9)                        
Συνολική χρέωση/(πίστωση) που απεικονίζεται 

στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος (20)                      (35)                      

 
 
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 άρθρο65α 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.  

 
Ανέλεγκτη φορολογικά χρήση της Εταιρείας είναι το 2010. Την 29

η
 Δεκεμβρίου 2016 επιδόθηκε στην Εταιρεία σχετική 

έκδοση εντολής μερικού επιτόπιου ελέγχου από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης για την ανέλεγκτη 
φορολογικά χρήση 2010. Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων ενδιάμεσων συνοπτικών 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν έχει ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. 

 
Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανό να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και 
πρόστιμα στην ΙΝΤΕΡΤΕΚ. Η Εταιρεία θεωρεί ότι έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις (€ 30 χιλ.), έναντι των πρόσθετων 
φόρων που πιθανόν να προκύψουν, βάσει της σχετικής εμπειρίας από παλαιότερους φορολογικούς ελέγχους.  

 
Για την Εταιρεία, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2016 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 χρηματοοικονομικές 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. 
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Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης έχει ως εξής: 
 

30.06.2017 31.12.2016

Υπόλοιπο έναρξης (231)                    (180)                    

Φόρος αποτελεσμάτων περιόδου [πίστωση/(χρέωση)] 22                       (56)                      

Φόρος λοιπών συγκεντρωτικών εισοδημάτων 

περιόδου [πίστωση/(χρέωση)] (2)                        5                         

(211)                    (231)                    

 

9.   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.-30.06.2017 01.01.-30.06.2016

Ζημίες μετά φόρων αποδιδόμενες στους 

μετόχους της εταιρείας (366)                          (1.263)                       

(366)                          (1.263)                       

Αριθμός μετοχών 11.233.200               11.233.200               

Ζημίες μετά φόρων ανά μετοχή (0,0326)                     (0,1124)                     

(0,0326)                     (0,1124)                     
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10.    ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία την Εταιρεία αναλύονται ως εξής: 
 

 Γήπεδα - 

Οικόπεδα 

 Κτίρια - 

Εγκαταστάσεις 

σε ακίνητα 

τρίτων 

 Έπιπλα - 

Μεταφορικά 

Μέσα και λοιπός 

εξοπλισμός 

 Σύνολο  

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

Υπόλοιπα 01.01.2016 1.806                  2.009                  779                     4.594                     

Αγορές χρήσεως -                          -                          90                       90                          

Υπόλοιπα 31.12.2016 1.806                  2.009                  869                     4.684                     

Αγορές περιόδου -                          -                          91                       91                          

Υπόλοιπα 30.06.2017 1.806                  2.009                  960                     4.775                     

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Υπόλοιπα 01.01.2016 -                          167                     660                     827                        

Προσθήκες χρήσεως -                          56                       56                       112                        

Υπόλοιπα 31.12.2016 -                          223                     716                     939                        

Προσθήκες περιόδου -                          28                       31                       59                          

Υπόλοιπα 30.06.2017 -                          251                     747                     998                        

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

Αναπόσβεστη αξία 01.01.2016 1.806                  1.842                  119                     3.767                     

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2016 1.806                  1.786                  153                     3.745                     

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2017 1.806                  1.758                  213                     3.777                     

 
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 Δεκεμβρίου 2016 
και 30 Ιουνίου 2017 για την Εταιρεία ανέρχεται σε € 3.649 χιλ. και € 3.619 χιλ., αντίστοιχα. Οι αναπόσβεστες αξίες των 
αγορασθέντων με χρηματοδοτική μίσθωση ενσώματων παγίων, ανά κατηγορία ενσώματων παγίων, αναλύονται ως 
εξής: 
 

30.06.2017 31.12.2016

Γήπεδα 1.806                  1.806                  

Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων 1.758                  1.786                  

Έπιπλα και λοιπός εξοπισμός 55                       57                       

3.619                  3.649                  

 
 



 

Σελίδα 24 από 33 

 

INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 
 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

11. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

30.06.2017 31.12.2016

Μακροπρόθεσμο δάνειο στη συνδεδεμένη εταιρεία KBI 569                 569                 

Μακροπρόθεσμη απαίτηση από συνδεδεμένη εταιρεία 

Cosmol ine 163                 178                 

Λοιπές απαιτήσεις 33                   36                   

765                 783                 

 
Το μακροπρόθεσμο δάνειο προς την συνδεδεμένη εταιρεία ΚΒΙ αφορά σε δύο δανειακές συμβάσεις ποσού € 200 χιλ. 
(20/11/2013) και ποσού € 469 χιλ. (1/7/2014) με ημερομηνία ολοσχερούς εξόφλησης μετά την τροποποίησή της 
αρχικής σύμβασης την 20/11/2018. Από την πρώτη δανειακή σύμβαση έχει εξοφληθεί το ποσό των € 100 χιλ. 
(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 
ανερχόμενου σε 1,5 ποσοστιαία μονάδα. 

 
Η μακροπρόθεσμη απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρεία Cosmoline Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Α.Ε αφορά το 
μακροπρόθεσμο μέρος από το υπόλοιπο, ποσού € 207 χιλ. που διακανονίστηκε σε 84 μηνιαίες δόσεις, της πρώτης 
καταβλητέας μετά την παρέλευση ενός μηνός από την τελεσίδικη επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης την 
11.11.2016. 

 

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

 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη ή ζημίες 
αναλύονται ως εξής: 
 

30.06.2017 31.12.2016

Μετοχές - Μη εισηγμένες 4.290              4.290              

Mείον: Πρόβλεψη για υποτίμηση (4.246)             (4.246)             

44                   44                   

 
 
Τα προαναφερθέντα χρηματοοικονομικά στοιχεία 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.  
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13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 
 

30.06.2017 31.12.2016

Εμπορεύματα 3.631              4.477              

Εμπορεύματα υπό παραλαβή 1.697              415                 

Ανταλλακτικά 112                 103                 

Πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα (199)                (179)                

5.241              4.816              

 
Η κίνηση της πρόβλεψης για απαξιωμένα αποθέματα αναλύεται ως εξής: 
 

30.06.2017 31.12.2016

Υπόλοιπο έναρξης 179                 -                      

Επιβάρυνση Αποτελεσμάτων περιόδου 20                   -                      

Χρησιμοποίηση πρόβλεψης -                      179                 
Υπόλοιπο λήξης 199                 179                 

 

14. EΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

30.06.2017 31.12.2016

Πελάτες 4.036              3.643              

Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες 281                 281                 

Εκχώρηση απαιτήσεων 2.519              3.475              

Επιταγές εισπρακτέες και γραμμάτια εισπρακτέα 

στο χαρτοφυλάκιο 717                 611                 

Επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες για εγγύηση 1.182              1.343              

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (1.144)             (1.144)             

7.591              8.209              

 
Στις εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες ποσού € 294 χιλ. (Σημείωση 
25) (31.12.2016: 215 χιλ.). 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 
 

30.06.2017 31.12.2016

Υπόλοιπο έναρξης 1.144              720                 

Επιβάρυνση Αποτελεσμάτων περιόδου -                      424                 
Υπόλοιπο λήξης 1.144              1.144              
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Το μεγαλύτερο μέρος της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίστηκε την προηγούμενη χρήση, και 
συγκεκριμένα ποσό € 411 χιλ., αφορά στον πελάτη Ηλεκτρονική Αθηνών ο οποίος με βάση την υπ’ αριθμόν 
267/13.04.2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. 

15. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

30.06.2017 31.12.2016

Έξοδα επομένων χρήσεων 28                   53                   

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 61                   51                   

Φ.Π.Α. εισπρακτέο 1.298              100                 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 87                   64                   

Χρεώστες διάφοροι 1.045              1.162              

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 51                   253                 

Αγορές υπό παραλαβή -                      352                 

Λοιπά 81                   39                   

2.651              2.074              

 
Το ποσό που αναγράφεται στο κονδύλι «χρεώστες διάφοροι» περιλαμβάνει απαίτηση από εταιρεία Masterlink, 
συνολικού ύψους € 192 χιλ., το οποίο αφορά σε αποζημίωση απωλεσθέντων εμπορευμάτων βάσει αγωγής προς την ως 
άνω εταιρεία η οποία εκδικάστηκε τον Μάρτιο του 2017 (αναμένεται σχετική απόφαση) και λοιπές απαίτησεις ποσού € 
1.114 χιλ. (31.12.2016: 1.043 χιλ.) από συνδεδεμένες εταιρείες (Σημείωση 25). Στις απαιτήσεις από συνδεδεμένες 
εταιρείες περιλαμβάνεται και ποσό € 250 χιλ.(31.12.2016:€ 250 χιλ.) της συνδεδεμένης εταιρείας «ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 

 
Για το ΦΠΑ εισπρακτέο, ο οποίος αυξήθηκε σημαντικά λόγω εξαγωγών, η Εταιρεία, την 13 Ιουλίου 2017,  προέβη σε 
υποβολή προς τις φορολογικές αρχές δύο αιτήσεων επιστροφής του, συνολικού ποσού € 400 χιλ. περίπου.  
 
Το ποσό που αναγράφεται στο λογαριασμό «έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» αφορά, κατά το μεγαλύτερο μέρος, σε 
πρόβλεψη εσόδου από συμμετοχή του προμηθευτή εξωτερικού Panasonic,στις προωθητικές ενέργειες των 
εμπορευμάτων της. 

16. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 
Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής: 
 

30.06.2017 31.12.2016

Ταμείο 6                     9                     

Καταθέσεις όψεως 63                   398                 

69                   407                 

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

17. 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. 
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18.  ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 
Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 
 

30.06.2017 31.12.2016

Τακτικό Αποθεματικό 1.460              1.460              

Έκτακτο Αποθεματικό 9.437              9.437              

Αποθεματικά φορολογημένα κατ’ειδικό τρόπο 255                 255                 

11.152            11.152            

 
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. 
 
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.  

19. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

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

30.06.2017 31.12.2016

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 284                 300                 

Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισμό 284                 300                 

Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 8                     17                   

Δαπάνη τόκου 3                     6                     

Κόστος διακανονονισμών 45                   43                   

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας/(κέρδους) (8)                    16                   

Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα 48                   82                   

Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών

Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης χρήσης 300                 277                 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 8                     17                   

Δαπάνη τόκου 3                     6                     

Εισφορές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (64)                  (59)                  

Κόστος διακανονονισμών 45                   43                   

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας/(κέρδους) (8)                    16                   
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 284                 300                 

Βασικές Υποθέσεις :

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,80% 1,90%

Ποσοστό αύξησης αμοιβών 2,00% 2,00%
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20. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 
Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύονται ως εξής: 
 

30.06.2017 31.12.2016

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

Μέχρι 1 έτος 1.165              949                 

Από 1 έως 5 έτη 26                   479                 

Μετά από 5 έτη -                      -                      

1.191              1.428              

Μείον: Μελλοντικές χρηματοοικονομικές δαπάνες (34)                  (42)                  
Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικών 

μισθώσεων 1.157              1.386              

Ανάλυση παρούσας αξίας χρηματοδοτικών 

μισθώσεων

Μέχρι 1 έτος 1.133              913                 

Από 1 έως 5 έτη 24                   473                 

Μετά από 5 έτη -                      -                      

1.157              1.386              

 

21. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 

 
Η Εταιρεία διατηρεί βραχυπρόθεσμο δανεισμό το συνολικό ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο του οποίου κυμαίνεται από 
5% έως 7%. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα εγκεκριμένα όρια βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρείας, καθώς 
επίσης και το χρησιμοποιηθέν ποσό. 
 

30.06.2017 31.12.2016

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια

Όριο χρηματοδότησης 3.550              3.550              

Μη χρησιμοποιηθέν όριο 2.411              2.325              

Xρησιμοποιηθέν όριο 1.139              1.225              

Δανεισμός εκχώρησης απαιτήσεων 2.026              2.845              

3.165              4.070              

 
 
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου προέβη στη σύναψη συμβάσεων εκχώρησης απαιτήσεών της 
με αναγωγή με δύο πιστωτικά ιδρύματα. Τα συνολικά έξοδα διαχείρισης και τόκων εκχώρησης απαιτήσεων (factoring) 
για τις περιόδους που έληξαν την 30 Ιουνίου 2017 και 2016 για την Εταιρεία ανέρχονται σε € 118 χιλ. και € 80 χιλ., 
αντίστοιχα και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση 7). 
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22. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 

Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές αναλύονται ως εξής: 
 

30.06.2017 31.12.2016

Προμηθευτές εσωτερικού 2.020              1.173              

Προμηθευτές εξωτερικού 2.940              2.331              

4.960              3.504              

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

23. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

30.06.2017 31.12.2016

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 53                   115                 

Δεδουλευμένα έξοδα 334                 79                   

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη (εκτός φόρου 

εισοδήματος) 62                   125                 

Προκαταβολές πελατών 38                   144                 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 63                   19                   

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 36                   22                   

586                 504                 
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24. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Τα ποσά που περιέχονται στις συνημμένες καταστάσεις οικονομικής θέσης για τα χρηματικά διαθέσιμα, τις εμπορικές 
απαιτήσεις και τις προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις, , τους προμηθευτές και τις δεδουλευμένες και λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες, λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης των 
χρηματοοικονομικών αυτών μέσων.  

Η εύλογη αξία των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προσεγγίζει τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση 
οικονομικής θέσης.  

 
Η Εταιρεία 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. Αναλυτικότερα η εύλογη αξία στα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη ή τις ζημίες προσδιορίζεται με βάση την 
Καθαρή Θέση που προκύπτει από τις πλέον πρόσφατες ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της μη εισηγμένης 
συνδεδεμένης εταιρείας «Cosmoline Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες A.E.» λαμβανομένων υπόψη και των 
παρατηρήσεων που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της. 
 
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
 Ιουνίου 2017 και 31

η 
Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία κατείχε τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία: 
 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη ή τις ζημίες

-                      44                   -                      44                   

-                      44                   -                      44                   

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη ή τις ζημίες

-                      44                   -                      44                   

-                      44                   -                      44                   

Εύλογη Αξία  - 31.12.2016

Εύλογη Αξία  - 30.06.2017
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25. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
Η Εταιρεία αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες και παρέχει 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 
 Χρήση που έληξε 

 Έσοδα από 

συνδεδεμένα μέρη 

 Έξοδα από 

συνδεδεμένα μέρη 

30.06.2016 176                              372                               

30.06.2017 112                              189                               

Σύνολα 30.06.2016 176                              372                               

Σύνολα 30.06.2017 112                              189                               

 Σχέση με την 

Εταιρεία 
 Χρήση που έληξε 

 Ποσά που οφείλουν 

τα συνδεδεμένα μέρη 

 Ποσά που οφείλονται 

στα συνδεδεμένα μέρη 

31.12.2016 2.005                           19                                 

30.06.2017 2.140                           66                                 

Σύνολα 31.12.2016 2.005                           19                                 

Σύνολα 30.06.2017 2.140                           66                                 

Συνδεδεμένες εταιρείες

Συνδεδεμένες εταιρείες

 
 Τα σημαντικότερα από τα ανωτέρω υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες κατά την 30

η
 Ιουνίου 2017 αναλύονται ως εξής: 

-  
- Yπόλοιπο με την εταιρεία ΚΒ. ΙMPULS HELLAS A.E., αφορά ποσό μακροπρόθεσμου δανείου  που έχει δοθεί από την 

Εταιρεία βάσει σύμβασης ύψους € 569 χιλ. 
- Ποσό ύψους € 355 χιλ. αφορά σε  προκαταβολή προς την ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E. για προαγορά 

διαφημιστικού χρόνου, βάσει σύμβασης με την ως άνω συνδεδεμένη εταιρεία, καθώς και αγορές εμπορευμάτων 
ύψους € 104 χιλ.  

- Ποσό ύψους € 22 χιλ. από την ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε ''989'', βάσει σύμβασης αφορά προκαταβολή για αγορά 
διαφημιστικού χρόνου. 

- Ποσό ύψους € 250 χιλ. αφορά υπόλοιπο από την πώληση των μετοχών της εταιρείας ΚΒ. ΙMPULSHELLASA.E. στην 
εταιρεία ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ βάσει σύμβασης πώλησης. 

- Ποσό ύψους € 341 χιλ. αφορά απαίτηση από την VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS βάση σύμβασης διαφήμισης / 
προωθητικών ενεργειών. 

- Ποσό ύψους € 93 χιλ. αφορά απαίτηση από πώληση εμπορευμάτων στην ALPHA TELEVISION CYPRUS LTD. 
- Ποσό ύψους € 221 χιλ. αφορά απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρεία Cosmoline Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Α.Ε 

αφορά αγορά εμπορευμάτων, ενοίκια μίσθωσης χώρου κ.α.. Μέρος του εν λόγω ποσού (207 χιλ.)διακανονίστηκε σε 84 
μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης της εταιρείας με βάση το άρθρο 106 του 
Πτωχευτικού Κώδικα (σημ. 11). 
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Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 
2017 και 2016 αναλύονται ως εξής: 
 

01.01.-30.06.2017 01.01.-30.06.2016

Συναλλαγές και λοιπές παροχές 28                        30                        

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 

Διευθυντικών Στελεχών 291                      309                      

319                      339                      

 
 
 
Οι αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης των Διευθυντικών Στελεχών κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε € 7 χιλ. 
(31.12.2016: € 23 χιλ.). Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις από και προς τα μέλη Δ.Σ και Διευθυντικών Στελεχών 
ανήλθαν σε € 1 χιλ. και € 0 χιλ. αντίστοιχα (31.12.2016: € 1 χιλ. και € 1 χιλ. αντίστοιχα). 

 

26. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Αντιδικίες και Διεκδικήσεις: Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και νομικές διαδικασίες στα 
πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η διοίκηση, καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας, εκτιμούν ότι όλες οι 
εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στη χρηματοοικονομική της 
θέση, καθώς και  στα αποτελέσματα της. 
 
Εγγυήσεις:Η Εταιρεία εκδίδει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. Στον παρακάτω πίνακα περιέχεται η 
ανάλυση αυτών των εγγυητικών επιστολών, όπως είχε διαμορφωθεί στις 30 Ιουνίου 2017 και Δεκεμβρίου 2016:  
 

30.06.2017 31.12.2016

Καλή εκτέλεση συμβάσεων 57                   278                 

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς 19                   6                     

76                   284                 

 
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  

Ιουνίου 2017 ανέρχεται για την Εταιρεία στο ποσό των € 1,2 εκατ. περίπου (31 Δεκεμβρίου 2016: € 1,2 εκατ. περίπου). 



 

Σελίδα 33 από 33 

 

INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 
 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 

27. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα της 30ης Ιουνίου 2017 που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη 
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. 

 
 
 
 
 

Ελληνικό, 29 Σεπτεμβρίου 2017 
 

 

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 

 


