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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. Ηλίας Γεωργαντάς, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
3. Ιωάννης Χαλδούπης, Διευθύνων Σύμβουλος, και 
 
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 συννημένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της περιόδου 1ης  Ιανουαρίου 

2019 έως 30ης Ιουνίου 2019, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34), 
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία των Περιουσιακών στοιχείων και των Υποχρεώσεων και 
τα Ίδια Κεφάλαια της 30.06.2019 και τα Συνολικά Έσοδα της περιόδου α’ εξαμήνου 2019 της 
Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

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

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 
3556/2007. 

 
 
 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

  Ο Αντιπρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 
 
 
 

    

Δημήτριος Κοντομηνάς   Ηλίας Γεωργαντάς Ιωάννης Χαλδούπης 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

 

 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» αφορά στη χρονική περίοδο 1 
Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ioυνίου 2019, συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3556/2007 και τις εκδοθείσες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτελεστικές αποφάσεις. 
 
 

I. Ανασκόπηση Α΄εξαμήνου 2019 και πρόβλεψη Β΄εξαμήνου 2019 
 
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 την περίοδο που 
έληξαν την 30η Ιουνίου 2019 και 2018 αντίστοιχα καθώς και για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2018: 
 
 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2018 

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA)        (€ χιλ.) 

 
151 

- 
 

(164) 

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων (EBIT) (€ χιλ.) 36 - 

 
(286) 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους  21,0% - 19,8% 

Γενική ρευστότητα 1,61 1,80 - 

Άμεση ρευστότητα 0,94 1,23 - 

Ξένα / Ίδια κεφάλαια 0,53 0,50 - 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων 0,82 1,01  - 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων (EBIT) 

Ζημίες προ φόρων + χρηματοοικονομικά έξοδα – 
χρηματοοικονομικά έσοδα + Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 
λόγω πτώχευσης +Απομείωση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων 
αποτιμώμενων στην εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη ή τις 
ζημίες. 

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) EBIT + Αποσβέσεις 

Μικτό Κέρδος Κύκλος εργασιών – Κόστος πωληθέντων  

Γενική Ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Άμεση Ρευστότητα 
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό- Αποθέματα) /Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

Ξένα / Ίδια κεφάλαια 

(Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις +Μακροπρόθεσμες 
Δανειακές Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
μισθώσεων + Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων) /Ίδια 
Κεφάλαια 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων 
Ίδια Κεφάλαια /(Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις +Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις) 

 
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του GfK Temax (εταιρία που διεξάγει έρευνα αγοράς στις κατηγορίες που 
δραστηριοποιείται η Εταιρία INTERTECH) για την Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο  του 2019 η κατηγορία 
Ηλεκτρονικά καταναλωτικά αγαθά , που περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τηλεοράσεις και οικιακές 
συσκευές ψυχαγωγίας (PMP, DVD-Players,  Camcorders κλπ.) παρουσίασε πτώση έναντι του αντίστοιχου 
εξαμήνου του 2018 της τάξεως του 7% ήτοι 141 εκατ.ευρώ. Αντίστοιχα αρνητικό πρόσημο σημείωσαν και 
οι κατηγορίες  Τηλεπικοινωνίες, Είδη Εξοπλισμού Γραφείου & Αναλωσίμων  ενώ ο κλάδος των 
φωτογραφικών προϊόντων σημείωσε θετικό πρόσημο.  

Παρά το ανωτέρω οικονομικό περιβάλλον η Εταιρία κατάφερε να διατηρήσει  τις πωλήσεις της  στα ίδια 
περίπου επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο . Αντίθετα  το μεικτό περιθώριο  κέρδους της 
εμφάνισε μια μικρή άνοδο και διαμορφώθηκε  στο 21% το Α΄ εξάμηνο 2019 έναντι του 19,8% του 
αντίστοιχου εξαμήνου του 2018. 

Η αποκλιμάκωση των λειτουργικών εξόδων συνεχίστηκε για ένα ακόμη εξάμηνο,  ως αποτέλεσμα της 
λειτουργικής αναδιάρθρωσης. Συγκεκριμένα τα λειτουργικά έξοδα στο το Α΄ εξάμηνο 2019 παρουσίασαν 
μείωση κατά 11,95% και διαμορφώθηκαν σε 2.108 χιλ ευρώ από 2.394 χιλ ευρώ αντίστοιχα. 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω η Εταιρία INTERTECH έκλεισε το Α΄ εξάμηνο του 2019 με  θετικές επιδόσεις 
σε συγκρίσιμα κέρδη EBITDA και EBΙT  , με τα ποσά να διαμορφώνονται στα 151 και 36 χιλιάδες  ευρώ 
αντίστοιχα, έναντι αρνητικών μεγεθών κατά το Ά  εξάμηνο του 2018, EBITDA : (164) χιλ ευρώ και EBΙΤ (286) 
χιλ ευρώ. 

Η Εταιρία κατά το Α΄  εξάμηνο του 2019 προέβει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή 
και η οποία  ολοκληρώθηκε με επιτυχία  τον Ιούλιο 2019 με την άντληση ποσού €1.404 χιλ. . Συγκεκριμένα  
το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά € 1.404 χιλ. με την έκδοση 2.808.300 νέων κοινών 
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 
4.212 χιλ. και διαιρείται σε 8.424.900 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία. Η 
εταιρία προσδοκά ότι τα ανωτέρω κεφάλαια θα βοηθήσουν στην ρευστότητα της. 
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Κατά το Β΄ εξάμηνο του 2019 προτεραιότητες της διοίκησης αποτελούν η έμφαση στην ανάπτυξη 
προϊόντων, στην ποιότητα, και στην άρτια εμπορική εκτέλεση στα κανάλια διανομής, καθώς και η 
ισορροπημένη διαχείριση λειτουργικών εξόδων . Στα πλαίσια αυτά η εταιρία λανσάρει νέα χρηστικά 
προϊόντα στην αγορά (όπως κινητά τηλέφωνα για ηλικιωμένους, φουρνάκια μικροκυμάτων, αποχυμωτές, 
αξεσουάρ ήχου, σκάνερς  κ.τ.λ ) και βρίσκετε σε διαρκή αναζήτηση και άλλων νέων προϊόντων για να 
διευρύνει την γκάμα της. Παράλληλα ενδυναμώνει  το πελατολόγιο της με νέες αποδοτικές  συνεργασίες 
με γνώμονα την πλήρη χωροταξική κάλυψη.    
 

 
II. 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 
πλήρης άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση από την 1η 
Σεπτεμβρίου είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την ομαλότητα και την κανονικότητα της 
οικονομίας αλλάζοντας το οικονομικό τοπίο κυρίως στις συναλλαγές με το εξωτερικό, πεδίο που 
δραστηριοποιείτε η εταιρία μας αφού οι βασικοί προμηθευτές μας είναι οίκοι του εξωτερικού.      
 

 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. Τα προγράμματα  οικονομικής προσαρμογής 
ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2018 με όρους ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους της χώρας 
και η χώρα εισήλθε σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Η ανωτέρω εξέλιξη   θα έχει 
μεσοπρόθεσμα ως αποτέλεσμα την επαναφορά της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ελληνική 
Οικονομία, με συνέπεια την σταδιακή ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων 
προκλήθηκαν στην Εταιρεία κατά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και περιορισμών στην 
Ελλάδα.  
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Πιστωτικός Κίνδυνος: Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων από τους αντισυμβαλλόμενους κατά την τρέχουσα περίοδο, 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 χρημbnατοοικονομική 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. 
 

 
III. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
Η Εταιρεία αγοράζει εμπορεύματα και λαμβάνει υπηρεσίες και αντίστοιχα παρέχει υπηρεσίες και πουλά 
εμπορεύματα 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: 

 

Περίοδος 30.06.2019 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Συνδεμένο μέρος Έσοδα Αγορές 
Χρεωστικά 
Υπόλοιπα 

Πιστωτικά 
Υπόλοιπα 

Λοιπά συνδεμένα μέρη 30 129 1.327 763 
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Περίοδος 30.06.2018/  
31.12.2018 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Συνδεμένο μέρος Έσοδα Αγορές 
Χρεωστικά 
Υπόλοιπα 

Πιστωτικά 
Υπόλοιπα 

Λοιπά συνδεμένα μέρη 49 122 1.464 392 

 
 

Τα σημαντικότερα από τα ανωτέρω υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες κατά την 30η Ιουνίου 2019 
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.(σημ.14) 

 Ποσό ύψους € 242 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 € 37 χιλ.  

 Ποσό ύψους € 10 χιλ. από την ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε ''989'', βάσει σύμβασης αφορά 
προκαταβολή για αγορά διαφημιστικού χρόνου. 

 Ποσό ύψους € 57 χιλ. αφορά απαίτηση από την VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS βάση σύμβασης 
διαφήμισης / προωθητικών ενεργειών καθώς και αγορές εμπορευμάτων € 19χιλ. 

 Ποσό ύψους € 195χιλ. αφορά απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρεία Cosmoline 
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Α.Ε αφορά αγορά εμπορευμάτων, ενοίκια μίσθωσης χώρου κ.α.. 
Μέρος του εν λόγω ποσού  διακανονίστηκε σε 84 μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας εξυγίανσης της εταιρείας με βάση το άρθρο 106 του Πτωχευτικού Κώδικα (σημ.11 & 
14). 

 Ποσό ύψους €   31  χιλ. αφορά απαίτηση από τη συνδεδεμένη εταιρεία CPCS TECHNOLOGIES L.T.D 
για ενοίκια από μίσθωση χώρου γραφείων. 

 Ποσό ύψους € 350χιλ.αφορά την είσπραξη από την εταιρεία ,έντοκου δανείου από τον μέτοχο 
ΑΜΟΙΡΙΔΗ-ΣΑΒΒΙΔΗ ΑΕ ,βάση συμβατικής υποχρέωσης λήξεως την 30.09.2019 καθώς και ποσό € 
350χιλ.λήξεως την 31.10.2019 ,με επιτόκιο 4,75%. 

 
Οι αποδοχές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας που 
αναγνωρίστηκαν για την περίοδο που έληξε 30.06.2019 και 30.06.2018, καθώς και τα υπόλοιπα 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχουν προκύψει από τέτοιες συναλλαγές κατά την 30.06.2019 και την 
31.12.2018 έχουν ως εξής:αναλύονται ως εξής: 

 
01.01-

30.06.2019 
01.01-

30.06.2018 

Συναλλαγές και λοιπές παροχές 31 35 
Αμοιβές μελών ΔΣ και 
Διευθυντικών Στελεχών 

274 369 

Σύνολο 305                 404 

 
 
 

 

 30.06.2019 31.12.2018 

Υποχρεώσεις  14 17 
Απαιτήσεις 1 4 

 
Οι αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης των Διευθυντικών Στελεχών κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε 
€ 0 χιλ. (30.06.2018: € 64 χιλ.).  
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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: 
 

Α/Α Επωνυμία Εταιρείας Α/Α Επωνυμία Εταιρείας 

1 
COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ 14 PRIME INSURANCE LIMITED 

2 ΔΕΜΚΟ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 15 INTERVISTA AE-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 

3 ΑΙΓΛΗ Α.Ε. 16 ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  A.E. 

4 ΑLPHA TELEVISION CYPRUS LTD 17 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. 

5 
COSMOFREE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 18 KB. IMBULS HELLAS A.E. 

6 VILLAGE ROADSHOW OPERATIONSΑ.Ε. 19 PLUS PRODUCTION A.E. 

7 HELLENIC POST GREDIT Α.Ε.Π.Π. 20 MYDIRECT A.E. 

8 ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 21 VILLAGE ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ Α.Ε. 

9 ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. 22 CPCS TECHNOLOGIES L.T.D 

10 INTERJET A.E. 23 ΣΤΙΛΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

11 INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ. ΑΝ. ΕΤ. 24 SPORTDAY Α.Ε.Π.Ε.Ε. 

12 ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε. 25 
CHANNEL 9 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Α.Ε. 

13 ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. 26 
ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

 
 
 

 
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 

 
Δημήτριος Κοντομηνάς                                                     Ιωάννης Χαλδούπης 

 
 
 
 

           Πρόεδρος                                                               Διευθύνων Σύμβουλος 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της ΙΝΤΕΡΤΕΚ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, της 30
ης

 Ιουνίου 2019 και τις σχετικές συνοπτικές 

καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης 

περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, 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 είναι υπεύθυνη 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”). Η δική μας ευθύνη είναι να 

εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την 

επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 

2410 “Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο 

ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην 

υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει 

ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 

αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα 

μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 

πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Άλλο Θέμα  

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό 

Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς διαφοροποίηση την 24η Απριλίου 2019 επί των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης.  

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με την ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Γεώργιος Π. Παναγόπουλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 36471 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 
 

περιόδου 
 

1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 
 
 
 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ),  
ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 34 
 

 
 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2019-30.06.2019 
είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Ανώνυμος Εταιρεία - Διεθνείς 
Τεχνολογίες» (εφεξής «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.», «Εταιρεία»), κατά τη συνεδρίασή του της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 
και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.intertech.gr καθώς και στον 
διαδικτυακό χώρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

 
 
 
 
 
 

  

http://www.intertech.gr/
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.06.2019 

 

 Σημ.  
01.01-

30.06.2019 
 

   01.01- 
30.06.2018 

Κύκλος εργασιών 3 
 

          9.584  
 

            9.631  

Κόστος πωληθέντων  4 
 

         (7.569) 
 

          (7.727) 

Μικτό κέρδος 
  

          2.015  
 

            1.904  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6 
 

            (750) 
 

             (981) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσης 6 
 

         (1.358) 
 

          (1.413) 

Λοιπά έξοδα 
  

              (85) 
 

                (29) 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 5 
 

              215  
 

               233  

Χρηματοοικονομικά  έσοδα 
  

                  8  
 

                    9  

Χρηματοοικονομικά  έξοδα 7 
 

            (303) 
 

             (318) 

 Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  
  

 -  
 

                   -    

(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων. 
  

            (260) 
 

             (594) 

Φόρος εισοδήματος  8 
 

                80  
 

                 85  

(Ζημίες)/Κέρδη μετά από φόρους (Α) 
  

            (180) 
 

             (509) 

Κέρδη/(Ζημίες) από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων 
παροχών   

                 -    
 

                  (2) 

Φόροι εισοδήματος  
  

                 -    
 

                   -    

Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα (Β) 
  

                 -    
 

                  (2) 

Συγκεντρωτικές συνολικές (Ζημίες)/Κέρδη μετά από φόρους 
(Α)+(Β)   

            (180) 
 

             (511) 

Αριθμός Μετοχών  9 
 

  5.616.600  
 

 11.233.200  

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμούΜετοχών (Απομειωμένος) 9 
 

  9.495.467  
 

 11.233.200  

(Ζημίες)/Κέρδη ανά μετοχή(βασικές και απομειωμένες) 9 
 

      (0,0191) 
 

        (0,0453) 

(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών  
αποτελεσμάτων.   

                36  
 

             (286) 

(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων .                 151  

 
             (164) 

 
 

* Η Εταιρεία δεν προχώρησε στην αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών του 2018 κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 (βλ. 
αναλυτικά Σημείωση 2.5.1). 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών 
εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

 
Σημ. 

 
30.06.2019 

 
31.12.2018 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
     

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
     

Ενσώματα πάγια στοιχεία 10 
 

                 77  
 

           3.573  

Ασώματα πάγια στοιχεία 
  

              296  
 

               356  

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 10 
 

           3.607  
 

                    -  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 11 
 

              129  
 

               148  

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 
  

           4.108  
 

           4.077  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
     

Αποθέματα 12 
 

           5.749  
 

           4.006  

Εμπορικές απαιτήσεις  13 
 

           6.707  
 

           6.627  

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις  14 
 

           1.341  
 

           1.733  

Χρηματικά διαθέσιμα 15 
 

                 69  
 

               138  

Σύνολο Κυκλοφορούντων  περιουσιακών στοιχείων  
  

         13.866  
 

         12.504  

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
  

         17.975  
 

         16.581  

      ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
     

Ίδια κεφάλαια  
     

Μετοχικό κεφάλαιο 16 
 

           2.809  
 

           8.200  

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 
  

           3.746  
 

           3.746  

Λοιπά αποθεματικά  17 
 

         11.152  
 

         11.152  

Ζημιές εις νέον 
  

         (9.635) 
 

       (14.779) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  
  

           8.073  
 

           8.320  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  
     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 18 
 

              778  
 

               769  

Λοιπές προβλέψεις 

  
                 30  

 
                 30  

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 
  

              266  
 

               258  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
  

              222  
 

               302  

      Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 
  

           1.296  
 

           1.360  

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
     

Προμηθευτές 20 
 

           3.549  
 

           2.610  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 19 
 

           3.236  
 

           3.229  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 18 
 

              245  
 

               203  

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
21 

 
           1.577  

 
               860  

      Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 
  

           8.607  
 

           6.902  

Σύνολο Υποχρεώσεων 
  

           9.903  
 

           8.262  

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
  

         17.975  
 

         16.581  

 

* Η Εταιρεία δεν προχώρησε στην αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών του 2018 κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 (βλ. 
αναλυτικά Σημείωση 2.5.1). 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών 
εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

  

 Μετοχικό 
κεφάλαιο           

 Διαφορά από 
έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο  

 Λοιπά 
αποθεματικά   

 Ζημίες εις 
νέο  

 Σύνολο  

  

Υπόλοιπα  31 Δεκεμβρίου 2017 8.200 3.746 11.152 (13.675) 9.423 

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής (Δ.Π.Χ.Α 9)       (159) (159) 

Αναθεωρημένα υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2018 8.200 3.746 11.152 (13.834) 9.264 

Ζημίες μετά από φόρους  περιόδου                 -                            -    (509) (509) 

Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - (2) (2) 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες περιόδου - - - (511) (511) 

Υπόλοιπα   30 Ιουνίου  2018 8.200 3.746 11.152 (14.345) 8.753 

      
Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2019 8.200 3.746 11.152 (14.778) 8.320 

Έξοδα αύξησης κεφαλαίου 
  

 

(67) (67) 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών (5.391) 
 

 

5.391                -  

Ζημίες μετά από φόρους  περιόδου - - - (180) (180) 

Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - - - 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες περιόδου - - - (180) (180) 

Υπόλοιπα   30 Ιουνίου  2019 2.809 3.746 11.152 (9.635) 8.073 

 

 

* Η Εταιρεία δεν προχώρησε στην αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών του 2018 κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 (βλ. αναλυτικά Σημείωση 2.5.1). 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019 

 

 
Σημ. 

01.01-
30.06 2019  

01.01-
30.06.2018 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
    

Ζημίες προ φόρων 
            (260) 

 
           (594) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 
    

Αποσβέσεις 
 

             115  
 

             123  

Προβλέψεις  
 

             158  
 

             197  

Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 
 

             296  
 

             309  

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες: 

    

Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 

 
               19  

 
               19  

Άυξηση αποθεμάτων 
 

        (1.833) 
 

        (1.158) 

Μείωση απαιτήσεων 
 

             259  
 

         1.457  

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 
 

          1.651  
 

             259  

Μείον: 
    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 
 

           (303) 
 

           (318) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α)  

               
101  

 
             293  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
    

Αγορά ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων 
 

                (1) 
 

                (3) 

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής 
 

  
             250  

Τόκοι εισπραχθέντες 
 

                  -  
 

                 9  

Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων (β) 
               (1) 

 
             256  

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
    

Εξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου                 (67)                    -  

Εισπράξεις βραχυπρόθεσμων δανείων 
 

          5.019  
 

         5.380  

Εξοφλήσεις βραχυπρόθεσμων δανείων 
 

        (5.012) 
 

        (5.835) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεολύσια)             (109) 

 
           (109) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από / (για) χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)             (169) 

 
           (564) 

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και  
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)                (69) 

 
             (15) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 19                138  
 

             237  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 19                  69  
 

             222  

 
 

 

 
 

* Η Εταιρεία δεν προχώρησε στην αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών του 2018 κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 (βλ. 
αναλυτικά Σημείωση 2.5.1). 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων και εταιρικών 
εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων. 
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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 01-04-2019, 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 διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2050, ενώ ως έδρα ο Δήμος Ελληνικού - 
Αργυρούπολης.  
 

Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2019 ανέρχεται στα 46 άτομα. Ο αριθμός 
προσωπικού της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2018 ανερχόταν στα 55 άτομα. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τη συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση για τη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.  
 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2.1. ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης  Ιουνίου 2019 που καλύπτουν την 

εξαμηνιαία περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2019 είναι σύμφωνες με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των Διερμηνειών τους που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και την 30η Ιουνίου 

2019. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2019, έχουν 

καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (εφεξής ΔΛΠ) 34 «Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά». Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή 

στις εργασίες του. Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω 

στη Σημείωση 2.5, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους. 
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Η Διοίκηση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

 Την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας 

 Toυς κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στην κεφαλαιακή της επάρκεια 

Και το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται  αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα της Εταιρείας να 
συνεχίσει να λειτουργεί ως «δρώσα οικονομική μονάδα» για το προβλεπτό μέλλον και σε κάθε 
περίπτωση για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της Ενδιάμεσης 
Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης δηλώνει ότι εξακολουθεί να θεωρεί ως κατάλληλη 
βάση για τη σύνταξη της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της Εταιρείας την αρχή της «δρώσας 
οικονομικής μονάδας» και ότι δεν υφίστανται αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα της Εταιρείας 
να συνεχίσει να εφαρμόζει την αρχή αυτή στο προβλεπτό μέλλον και σε κάθε περίπτωση για διάστημα 
τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρηση. 
  

2.2. ΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Οι συνημμένες Συνοπτικές Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2019, έχουν 
συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους. 
 

2.3. ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Τα συγκριτικά μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων δεν έχουν αναμορφωθεί προκειμένου να 

παρουσιάσουν την επίδραση του ΔΠΧΑ 16, καθώς εφαρμόστηκε από την 01.01.2019 (βλ. Σημείωση 

2.5.1). 

 

2.4. ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 

Η σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και την 

άσκηση κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Κρίσεις, παραδοχές και 

εκτιμήσεις της Διοίκησης επηρεάζουν το ποσό στο οποίο αποτιμώνται ορισμένα στοιχεία του 

ενεργητικού και υποχρεώσεις, το ποσό που αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου για ορισμένα 

έσοδα και έξοδα, καθώς και τις παρουσιαζόμενες εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και σύμφωνα με την ιστορική εμπειρία 

και άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για την έκβαση μελλοντικών γεγονότων 

που θεωρούνται λογικά κάτω από τις υφιστάμενες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές 

αφορούν στο μέλλον και ως συνέπεια, τα πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να 

διαφοροποιούνται από τους λογιστικούς υπολογισμούς. 

 

2.5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 

30.06.2019 περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων. Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις, 

είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2018, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες 
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που ισχύουν από την 01.01.2019 (βλ. Σημειώσεις 2.5.1 και 2.5.2). Ως εκ τούτου, οι συνημμένες 

ενδιάμεσες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις 

τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2018, οι οποίες και 

περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων αποτίμησης που 

χρησιμοποιήθηκαν.  

2.5.1. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική 

από την 01/01/2019 ή μεταγενέστερα. 

 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01.01.2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του 

έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες 

εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο 

προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο 

που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει 

να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Η 

Εταιρεία εξέτασε την επίδραση του νέου προτύπου Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

Αναλυτική αναφορά σχετικά παρουσιάζεται στη Σημείωση 2.5.1. 

 ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2019) 

Στις 7 Ιούνιου του 2017, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση μίας 

νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01.01.2019. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και 

αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του 

ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι 

επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν επίδραση στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση 

τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, 

μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με 

αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της 

«αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι 

οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι 
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οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των 

λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν επίδραση στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση 

τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία 

συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 

9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2019) 

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-

2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος 

του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον 

κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο 

αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για 

χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού 

επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές 

Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος 

Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01.01.2019) 

Τον Φεβρουάριο του 2018, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση 

τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα 

απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του 

κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την 

τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός 

των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η 

παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

επίδραση στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

2.5.2. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30.6.2019 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην αναθεώρηση του 

Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση 

σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή 

διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο 

αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και 

γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση 

στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το 

αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους 

ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την 

εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι 

ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού 

Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα 

περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως 

άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 

ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις 

εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων 

του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να 

παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις 

υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και 

σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω 

έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, 

προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το 

ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες 

θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 

και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να 

εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε 

άλλα Πρότυπα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01.01.2021) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο 
αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός 
ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων 
των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που 
κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη 
συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και 
κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική 
οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που 
εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Το παρόν Πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

2.5.3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.06.2019 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΠΧΑ 16 

«ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ» ΚΑΙ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ  

Κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧA 16, η Εταιρεία αναγνώρισε υποχρεώσεις μίσθωσης σε σχέση με 
μισθώσεις που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί ως «λειτουργικές μισθώσεις» σύμφωνα με τις αρχές 
του ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις». Αυτές οι υποχρεώσεις αποτιμήθηκαν στην παρούσα αξία των 
υπολοιπόμενων μισθωμάτων, προεξοφλημένων με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή 
(“incremental borrowing rate”) κατά την 1η Ιανουαρίου 2019. Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών 
στοιχείων αποτιμήθηκαν σε ποσό ίσο με την υποχρέωση μίσθωσης.  
 
Η αλλαγή της λογιστικής πολιτικής επηρέασε τα ακόλουθα στοιχεία της κατάστασης οικονομικής θέσης 
της Εταιρείας την 1η Ιανουαρίου 2019: 

 Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων - αύξηση κατά € 29 χιλ. 

 Υποχρεώσεις από μισθώσεις - αύξηση κατά € 29 χιλ. 
 
Τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού κατά την 30η 
Ιουνίου 2019 και την 1η Ιανουαρίου 2019 αναλύονται ως εξής: 
 

  

30.06.2019 
 

01.01.2019 

Πώληση και επαναμίσθωση κτιρίου 
 

                    3.453  

 

3.481 

Κτίρια ενοικιαζόμενα 
 

                         13  
 

                          15  

Μεταφορικά μέσα 
 

                       141  
 

                          14  

Σύνολο 
 

                    3.607  
 

                    3.510  



INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση περιόδου  
από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 

Σελίδα 24 από 40 

 

 
Πρακτικές διευκολύνσεις που εφαρμόστηκαν 
Κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, η Εταιρεία χρησιμοποίησε τις ακόλουθες πρακτικές 
διευκολύνσεις που επιτρέπονται από το πρότυπο όσον αφορά μισθώσεις οι οποίες προηγουμένως 
κατατάσσονταν ως λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 : 

 
 Χρήση των προηγούμενων αξιολογήσεων, οι οποίες έγιναν κατά την εφαρμογή του ΔΛΠ 17 και 

της Διερμηνείας ΕΔΔΠΧΑ 4, ώστε να προσδιοριστεί εάν μία σύμβαση περιέχει μίσθωση, ή εάν 
μία σύμβαση είναι μίσθωση στην ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής. 

 Χρήση ενός ενιαίου προεξοφλητικού επιτοκίου σε χαρτοφυλάκιο μισθώσεων με παρόμοια 
χαρακτηριστικά. 

 Αντιμετώπιση των μισθώσεων με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών από την 1η 
Ιανουαρίου 2019, σαν βραχυπρόθεσμες μισθώσεις.  

 Εξαίρεση των αρχικών άμεσων δαπανών για την επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής 

 Χρήση μεταγενέστερης γνώσης για τον προσδιορισμό της διάρκειας των μισθώσεων των οποίων 
η σύμβαση περιλαμβάνει όρο επέκτασης ή λήξης της σύμβασης. 

 

Σημαντικότερες μισθώσεις της Εταιρείας και νέα λογιστική πολιτική 
Η Εταιρεία έχει συνάψει διάφορες συμβάσεις μίσθωσης για μεταφορικά μέσα και ενοίκια κτιρίων. 
Συνήθως, οι συγκεκριμένες συμβάσεις μίσθωσης γίνονται για μία προκαθορισμένη διάρκεια από 1 
έως 3 χρόνια, ενώ μπορεί να έχουν επιλογές επέκτασης ή λήξης της σύμβασης. Η διάρκεια μίσθωσης 
κάθε συμβολαίου διαπραγματεύεται μεμονωμένα και μπορεί να έχει διαφορετικούς όρους και 
προϋποθέσεις από τα υπόλοιπα συμβόλαια. 
 
Μέχρι το 2018, οι μισθώσεις ταξινομούνταν ως χρηματοδοτικές ή ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι 
πληρωμές των λειτουργικών μισθώσεων (καθαρές από τυχόν κίνητρα που λαμβάνει ο μισθωτής) 
χρεώνονταν στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης ως ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την 
ημερομηνία που το μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση. Κάθε καταβολή μισθώματος 
κατανέμεται μεταξύ της υποχρέωσης μίσθωσης και του χρηματοοικονομικού κόστους. Οι τόκοι επί 
της υποχρέωσης από τη μίσθωση για κάθε περίοδο της διάρκειας της μίσθωσης ισούνται με το ποσό 
που προκύπτει από την εφαρμογή ενός σταθερού περιοδικού επιτοκίου επί του ανεξόφλητου 
υπολοίπου της υποχρέωσης από τη μίσθωση. Το δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου του 
ενεργητικού αποσβένεται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου και της 
διάρκειας μίσθωσης με τη σταθερή μέθοδο. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση αρχικά αποτιμώνται 
βάσει της παρούσας αξίας.  
 
Οι πληρωμές μισθωμάτων προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης ή, εάν αυτό το 
επιτόκιο δεν μπορεί να προσδιορισθεί από τη σύμβαση, με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του 
μισθωτή (“incremental borrowing rate”), δηλαδή το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρυνόταν ο 
μισθωτής για να δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο παρόμοιας 
αξίας με το μισθωμένο στοιχείο ενεργητικού, για παρόμοια χρονική περίοδο, με παρόμοιες 
εξασφαλίσεις και σε παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον. 
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Μετά την αρχική τους επιμέτρηση, οι υποχρεώσεις μίσθωσης αυξάνονται από το χρηματοοικονομικό 
κόστος τους και μειώνονται από την πληρωμή των μισθωμάτων. Η υποχρέωση μίσθωσης 
επανεπιμετράται για να αποτυπώσει τυχόν επανεκτιμήσεις ή τροποποιήσεις της μίσθωσης. 
 
Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης αποτελείται από:  
 το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης 
 τυχόν μισθώματα που καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή 

πριν από αυτήν, μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί  
 τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκε ο μισθωτής και 
 εκτίμηση του κόστους με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο μισθωτής προκειμένου να 

αποσυναρμολογήσει και να απομακρύνει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, να 
αποκαταστήσει τον χώρο όπου έχει τοποθετηθεί ή να αποκαταστήσει το υποκείμενο 
περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση στην οποία προβλέπεται από τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της μίσθωσης, εκτός εάν το εν λόγω κόστος συνεπάγεται την παραγωγή 
αποθεμάτων. Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιβαρυνθεί με το εν λόγω κόστος 
είτε κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου είτε λόγω χρήσης του υποκείμενου 
περιουσιακού στοιχείου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 
Τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αρχικά επιμετρούνται στο κόστος τους, και στη 
συνέχεια μειώνονται κατά το ποσό της συσσωρευμένης απόσβεσης και της απομείωσης. Τέλος, 
προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες επαναμετρήσεις της αντίστοιχης υποχρέωσης μίσθωσης. Όταν τα 
δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού πληρούν τον ορισμό των επενδυτικών ακινήτων, 
υπολογίζονται αρχικά στο κόστος τους και στη συνέχεια στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τη 
λογιστική πολιτική της Εταιρείας. 
 
Η Εταιρεία επέλεξε να χρησιμοποιεί τις εξαιρέσεις αναγνώρισης του προτύπου στις βραχυπρόθεσμες 
μισθώσεις, δηλαδή μισθώσεις με διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών που δεν περιλαμβάνουν 
δικαίωμα εξαγοράς, καθώς και στις μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο έχει 
χαμηλή αξία. Για τις παραπάνω μισθώσεις, η Εταιρεία αναγνωρίζει τα μισθώματα στα αποτελέσματα 
χρήσης ως έξοδα με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
Τέλος, η Εταιρεία, επέλεξε να μη διαχωρίσει τα μη μισθωτικά από τα μισθωτικά στοιχεία και, 
αντιθέτως, να αντιμετωπίσει λογιστικά κάθε μισθωτικό και συνδεδεμένο μη μισθωτικό στοιχείο ως 
ενιαίο μισθωτικό στοιχείο για όλες τις κατηγορίες παγίων, στις οποίες αναφέρονται τα δικαιώματα 
χρήσης. 
 
Η Εταιρεία παρουσιάζει τα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, που 
δεν είναι επενδυτικά ακίνητα, στο λογαριασμό «Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων».  
 

Ποσά που αναγνωρίσθηκαν από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 
Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος την 30η Ιουνίου 2019 καθώς 
και η κίνηση του δικαιώματος χρήσης περιουσιακών στοιχείων και της υποχρέωσης μίσθωσης από την 
1η Ιανουαρίου 2019 έως την 30η Ιουνίου 2019 αναλύονται ως εξής: 
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  Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων     

  

Πώληση και 
επαναμίσθωση 

κτιρίου 

Κτίρια 
ενοικιαζόμενα 

Μεταφορικά 
μέσα 

Σύνολο   
Υποχρέωση 
μίσθωσης 

Υπόλοιπο 1.1.2019 3.481 15 14 3.510   995 

Προσθήκες     135 135   135 

Αποσβέσεις (28) (2) (8) (38)     
Χρηματοοικονομικό 
κόστος           24 

Πληρωμές           (132) 

Υπόλοιπο 30.6.2019 3.453 13 141 3.607   1.022 

 
 
Εκτιμήσεις που διενεργήθηκαν 
Η Εταιρεία διενέργησε εκτιμήσεις προκειμένου για τα στοιχεία που καθορίζουν μία μίσθωση καθώς και 
για το κατάλληλο διαφορικό επιτόκιο (“incremental borrowing cost”) που θα χρησιμοποιήσει κυρίως 
λόγω της ιδιαίτερης φύσης της σύμβασης της με το Ελληνικό Δημόσιο. Επιπλέον η Εταιρεία διενέργησε 
εκτιμήσεις για να καθορίσει τη διάρκεια της μίσθωσης συμβάσεων που περιέχουν όρους ανανέωσης 
και στις οποίες είναι εκμισθωτής. Η αξιολόγηση της Εταιρείας, σχετικά με τη βεβαιότητά του να 
ασκήσει τέτοιους όρους ανανέωσης, καθορίζει τη διάρκεια των μισθώσεων και συνεπώς επηρεάζει το 
ποσό των υποχρεώσεων της μίσθωσης και των δικαιωμάτων χρήσης που αναγνωρίζονται. 
 

2.6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η σύνταξη των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο που 
έληξε την 30η Ιουνίου 2019 απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών που 
επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και των λογιστικών αξιών των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων, των εσόδων και των εξόδων. Κατά τη σύνταξη των Οικονομικών αυτών 
Καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις που υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση για 
την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου, είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόστηκαν στις 
ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018.  
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  3. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 
 
 
 

 

 

 

 

  4. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
 

 
 

01.01-30.06.2019 
 

01.01-30.06.2018 

Εμπορεύματα 
 

                    7.537  
 

                     7.689  

Ανταλλακτικά 
 

                         32  
 

                          38  

Σύνολο 
 

                    7.569  
 

                     7.727  

 
 
Στο κόστος πωληθέντων των εμπορευμάτων περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για απαξιωμένα και βραδέως 
κινούμενα αποθέματα που διενεργήθηκε εντός της τρέχουσας περιόδου ποσού € 90 χιλ. (30.06.2018: 180 
χιλ.). 
 
 

5. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 
 

  
01.01-30.06.2019 

 
01.01-30.06.2018 

Συμμετοχή της PANASONIC στα έξοδα 
προώθησης των εμπορευμάτων  

 
                       174  

 
                        186  

Λοιπά  
 

                         41  
 

                          48  

Σύνολο 
 

                       215  
 

                        233  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

01.01-30.06.2019 
 

01.01-30.06.2018 

Εμπορεύματα 
 

                    9.377  
 

                     9.498  

Ανταλλακτικά 
 

                         43  
 

                          53  

Υπηρεσίες 
 

                       164  
 

                          80  

Σύνολο 
 

                    9.584  
 

                     9.631  
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

 
Τα Έξοδα Διοίκησης και Έξοδα Διάθεσης για την  περίοδο που έληξε 30.06.2019 και 30.06.2018 αντίστοιχα,  
αναλύονται ως εξής: 
 
 

01.01-30.06.2019 
Έξοδα 

Διοίκησης 
Έξοδα 

Διάθεσης 
Σύνολο 

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού  383 545 929 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 53 3 56 

Παροχές τρίτων 119 13 133 

Φόροι – τέλη 24 6 30 

Διάφορα έξοδα 56 684 739 

Αποσβέσεις 115 - 115 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης - 107 107 

Σύνολο 750 1.358 2.109 

 
 

01.01-30.06.2018 
Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 
Σύνολο 

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού  489 596 1.085 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 144 8 152 

Παροχές τρίτων 145 7 151 

Φόροι – τέλη 12 2 14 

Διάφορα έξοδα 68 658 726 

Αποσβέσεις 123 - 123 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης - 142 142 

Σύνολο 981 1.413 2.393 

 
 

7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

  
01.01-30.06.2019 

 
01.01-30.06.2018 

     Τόκοι & έξοδα δανείων 
 

                         42  
 

                          30  

Τόκοι & έξοδα εκχώρησης απαιτήσεων 
 

                         62  
 

                          84  

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 
 

                       130  
 

                        139  

Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης 
 

                         23  
 

                          28  

Συναλλαγματικές διαφορές 
 

                           8  
 

                             -  

Λοιπά έξοδα τραπεζών 
 

                         38  
 

                          37  

Σύνολο 
 

                       303  
 

                        318  
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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 28% (την 30.06.2018 ανερχόταν σε 29%). Ο φόρος 
εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 

 

  
01.01-30.06.2019 

 
01.01-30.06.2018 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 
 

                           -  
 

                             -  

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
 

                         80  
 

                          85  

  
                         80  

 
                          85  

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος λοιπών 
συγκεντρωτικών εισοδημάτων 

    Συνολική χρέωση/(πίστωση) που 
απεικονίζεται στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος 

 

                              
80  

 

                               
85  

 
 
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: 
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, η Εταιρεία υπάχθηκε στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65A παρ. 1 Ν.4174/2013.  

Η Εταιρεία έλαβε έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης και για τις χρήσεις 2011 έως και 2015. Σύμφωνα με την 

ΠΟΛ.1006/5.1.2016 δεν εξαιρούνται από την διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη. Για 

το λόγο αυτό οι ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν το δικαίωμα να διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο των 

χρήσεων που θα επιλέξουν, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία για την έκδοση του πιστοποιητικού 

φορολογικής συμμόρφωσης. 

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, για τις χρήσεις 2016 και εφεξής, ο έλεγχος και η έκδοση της 

Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης ισχύει σε προαιρετική βάση. Η Εταιρεία έλαβε έκθεση φορολογικής 

συμμόρφωσης και για τις χρήσεις 2016 και 2017. 

 
Για τη χρήση 2018,  ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη 
από τον Ορκωτό Ελεγκτή που διενέργησε το τακτικό έλεγχο της χρήσης 2018 και το σχετικό φορολογικο 
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών 
καταστάσεων της 30.06.2019. 

 
Ανέλεγκτη φορολογικά χρήση της Εταιρείας είναι το 2010. Την 29η 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 της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης δεν έχει ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. 
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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.  
 
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. 
 

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. 
 

  
01.01-30.06.2019 

 
01.01-30.06.2018 

Αριθμός μετοχών 
 

             5.616.600  
 

            11.233.200  
Ζημίες μετά φόρων αποδιδόμενες στους 
μετόχους της εταιρείας 

 
                   (180) 

 
                (509) 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού 
μετοχών σε κυκλοφορία 

 
9.495.467 

 
11.233.200 

Ζημίες μετά φόρων ανά μετοχή 
 

              (0,0191) 
 

           (0,0453) 

 

10.  ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Η συνοπτική ανάλυση της κίνησης των ενσώματων πάγιων στοχείων για την κλειόμενη και την αντίστοιχη 
συγκριτική εξαμηνιαία περίοδο έχει ως εξής: 

 

 
2019  2018 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 3.573  3.724 

Μεταφορά σε Δικαίωμα  
χρήσης περιουσιακών στοιχείων  

(3.481) 
 

- 

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 92  3.724 

Προσθήκες/(Μειώσεις) περιόδου  1  4 

Αποσβέσεις περιόδου  (16)  (59) 

Αναπόσβεστη αξία 30ης Ιουνίου  77  3.670 

 

 

Η μεταφορά σε Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων αφορά το κτίριο της έδρας με αξία κτήσης  € 

3.815 χιλ. και συσσωρευμένες αποσβέσεις € 334 χιλ. την 1 Ιανουαρίου 2019. 
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Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών παγίων αναγνωρίστηκαν συνέπεια της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 

16 (βλ. σημείωση 2.5.3). Η ανάλυση της κίνησης τους παρατίθεται ως εξής: 

  

  

 
Οικόπεδα 

& Κτίρια  
Μεταφορικά 

Μέσα 
Σύνολο 

Αξία κτήσης την 1η Ιανουαρίου 2019 0 0 0 

Προσαρμογές από εφαρμογή νέου προτύπου (σημ.2.5.3) 15 14 29 

Μεταφορές από ενσώματα πάγια στοιχεία λόγω  
εφαρμογής νέου προτύπου (σημ.2.5.3) 

3.815 - 3.815 

Την 1η Ιανουαρίου 2019, Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 3.830 14 3.844 

Προσθήκες 
 

135 135 

Την 30η Ιουνίου 2019 3.830 149 3.979 

    
Σωρευμένες αποσβέσεις την 1η Ιανουαρίου 2019 0 0 0 

Μεταφορές από ενσώματα πάγια λόγω εφαρμογής νέου 
προτύπου(σημ.2.5.3) 

(334)   (334) 

Την 1η Ιανουαρίου 2019, Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο (334)   (334) 

Αποσβέσεις χρήσης (30) (8) (38) 

Την 30η Ιουνίου 2019 (364) (8) (372) 

Αναπόσβεστη Αξία την 30η Ιουνίου 2019 3.466 141 3.607 

 

11. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  
30.06.2019 

 
31.12.2018 

Μακροπρόθεσμη απαίτηση από 
συνδεδεμένη εταιρεία Cosmoline 

 
                         99  

 
                        115  

Λοιπές απαιτήσεις 
 

                         30  
 

                          32  

Σύνολο 
 

                       129  
 

                        148  

 
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. Το βραχυπρόθεσμο μέρος ποσού € 96 χιλ. περιλαμβάνεται στις 
προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις και συγκεκριμένα στο κονδύλι «Χρεώστες διάφοροι» (Σημ. 14). 
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12. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  

 
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 
 

  
30.06.2019 

 
31.12.2018 

     Εμπορεύματα  
 

                    4.064  
 

                     3.309  

Εμπορεύματα υπό παραλαβή 
 

                    1.732  
 

                        699  

Ανταλλακτικά 
 

                       122  
 

                        138  

Πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα 
 

                     (168) 
 

                      (140) 

Σύνολο 
 

                    5.749  
 

                     4.006  

 
Κατά την τρέχουσα χρήση η Εταιρεία προέβη στην καταστροφή ακατάλληλων και άχρηστων αποθεμάτων 
ποσού € 62 χιλ. (30.06.2018: € 155 χιλ.) καθώς και στη διενέργεια πρόβλεψης υποτίμησης τους λόγω 
απαξίωσης ποσού € 90 χιλ. (30.06.2018: € 180 χιλ.) 
 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης για απαξιωμένα αποθέματα αναλύεται ως εξής: 
 

  
30.06.2019 

 
31.12.2018 

     Υπόλοιπο έναρξης 
 

                       140  
 

                        185  

Επιβάρυνση Αποτελεσμάτων περιόδου 
 

                         90  
 

                        140  

Χρησιμοποίηση πρόβλεψης  
 

                       (62) 
 

                      (185) 

Υπόλοιπο λήξης 
 

                       168  
 

                        140  

13. EΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  
30.06.2019 

 
31.12.2018 

     Πελάτες 
 

                    3.585  
 

                     3.262  

Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες 
 

                       281  
 

                        281  

Εκχώρηση απαιτήσεων 
 

                    2.417  
 

                     2.788  
Επιταγές εισπρακτέες και γραμμάτια 
εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο 

 
                       592  

 
                        572  

Επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες για εγγύηση 
 

                    1.287  
 

                     1.120  
Προβλέψεις απομείωσης επισφαλών εμπορικών 
απαιτήσεων 

 
                  (1.454) 

 
                   (1.394) 

Σύνολο 
 

                    6.707  
 

                     6.627  

 
Στις εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες ποσού € 
186 χιλ. (Σημείωση 23) (31.12.2018: 180 χιλ.). 
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 
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30.06.2019 

 
31.12.2018 

Υπόλοιπο έναρξης 
 

1.394 
 

1.185 

Επίδραση λογιστικής πολιτικής (ΔΠΧΑ 9)  -  159 

Επίδραση στα αποτελεσμάτα περιόδου  76  50 

Υπόλοιπο λήξης 
 

1.454 
 

1.394 

 

14. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  
30.06.2019 

 
31.12.2018 

     Έξοδα επομένων χρήσεων 
 

                         37  
 

                          55  

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 
 

                         55  
 

                          55  

Προκαταβολές σε προμηθευτές 
 

49  
 

                          48  

Χρεώστες διάφοροι  
 

                       559  
 

                        680  

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 
 

                         19  
 

                        257  
Βραχυπρόθεσμη απαίτηση από 
συνδεδεμένη εταιρεία (Cosmoline) 

 
                         96  

 
                          80  

Δάνειο στη συνδεδεμένη εταιρεία (KBI) 
 

                       569  
 

                        569  

Λοιπά 
 

                         20  
 

                          35  
Πρόβλεψη απομειώσης επισφαλών  
λοιπών απαιτήσεων 

 
                       (63) 

 
                        (47) 

Σύνολο 
 

                    1.341  
 

                     1.733  

 
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 € 367 χιλ. (31.12.2018: 488 χιλ.) από συνδεδεμένες εταιρείες 
(Σημείωση 23).  
 
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 (Σημείωση 24). 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. 
 
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. 
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15. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 
Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής: 

  
30.06.2019 

 
31.12.2018 

Ταμείο 
 

                           5  
 

                            6  

Καταθέσεις όψεως 
 

                         64  
 

                        133  

Σύνολο 
 

                         69  
 

                        139  

 
Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια 
τραπεζών. Τα έσοδα  τόκων από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες λογιστικοποιήθηκαν με τη 
μέθοδο του δεδουλευμένου και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

16. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 ,ανέρχεται στο ποσό των € 8.200 χιλ., 
διαιρούμενο σε 11.233.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,73 εκάστης. 
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας κατά την από 28.12.2018 συνεδρίαση της, 
αποφάσισε και ενέκρινε, μεταξύ άλλων: 

 Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της  Εταιρίας από € 0,73 σε € 1,46, με ταυτόχρονη 
συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών με αναλογία 2 παλαιές κοινές μετοχές  
προς 1 νέα κοινή μετοχή της Εταιρίας.  

 Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 1,46 σε € 0,50 με συνέπεια τη μείωση του 
ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 5.391χιλ. με συμψηφισμό ζημιών 
παρελθουσών χρήσεων.  

 
Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2019 ανέρχεται στο ποσό των 
€2.809χιλ. 

17.  ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 
Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 

  
30.06.2019 

 
31.12.2018 

Τακτικό Αποθεματικό 
 

               1.460  
 

               1.460  
Έκτακτο Αποθεματικό 

 
               9.437  

 
               9.437  

Αποθεματικά φορολογημένα κατ’ειδικό τρόπο 
 

                  255  
 

                  255  

Σύνολο 
 

             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.  
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18. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 

Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύονται ως εξής: 

  
30.06.2019 

 
31.12.2018 

     Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 
    Μέχρι 1 έτος 
 

                    284  
 

                  246  

Από 1 έως 5 έτη 
 

                    829  
 

                  840  

  
                 1.113  

 
               1.086  

Μείον: Μελλοντικές χρηματοοικονομικές 
δαπάνες 

 
                      (92) 

 
                 (115) 

Παρούσα αξία υποχρεώσεων 
χρηματοδοτικών μισθώσεων 

 
                   1.022  

 
                   972  

     Ανάλυση παρούσας αξίας χρηματοδοτικών 
μισθώσεων 

    Μέχρι 1 έτος 
 

                    245  
 

                  203  

Από 1 έως 5 έτη 
 

                    777  
 

                  769  

Σύνολο 
 

                 1.022  
 

                  972  
 

19. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 

 
Η Εταιρεία διατηρεί βραχυπρόθεσμο δανεισμό το συνολικό ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο του οποίου 
κυμαίνεται από 6,0% έως 7,1%. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα εγκεκριμένα όρια βραχυπρόθεσμου 
δανεισμού της Εταιρείας, καθώς επίσης και το χρησιμοποιηθέν ποσό. 
 

  
30.06.2019 

 
31.12.2018 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 
    Όριο χρηματοδότησης 
 

                    3.550  
 

                     3.500  

Μη χρησιμοποιηθέν όριο 
 

                    2.307  
 

                     2.422  

Xρησιμοποιηθέν όριο 
 

                    1.243  
 

                     1.078  

Δανεισμός εκχώρησης απαιτήσεων 
 

                         
1.993  

 

                          
2.151  

Σύνολο 
 

3.236  
 

                      3.229  
 

20. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 

Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές αναλύονται ως εξής: 
 

  
30.06.2019 

 
31.12.2018 

Προμηθευτές εσωτερικού 
 

                       699  
 

                        844  

Προμηθευτές εξωτερικού 
 

                    2.850  
 

                     1.766  

Σύνολο 
 

                    3.549  
 

                      2.610  
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Η Εταιρεία είναι ο επίσημος διανομέας των προϊόντων Panasonic, που αποτελεί γι’ αυτήν τον κύριο 
προμηθευτή. 

21. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  
30.06.2019 

 
31.12.2018 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 
 

                      88  
 

                   88  

Δεδουλευμένα έξοδα 
 

                    316  
 

                   50  
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
(εκτός φόρου εισοδήματος) 

 
                    191  

 
                 152  

Προκαταβολές πελατών 
 

                    156  
 

                   87  

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις                     726  
 

                 383  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

                    100  
 

                 100  

Σύνολο 
 

                 1.577  
 

                  860  

 
 
Στο κονδύλι «Δεδουλευμένα έξοδα» αναφορικά με την 30.06.2019 περιλαμβάνονται €  98 χιλ. που αφορούν 
πρόβλεψη για εκπτώσεις επί των πωλήσεων, €  58 χιλ. που αφορούν αναλογία επιδόματος αδείας και €  145 
χιλ. που αφορούν πρόβλεψη συνδιαφήμισης. 
 
Αντίστοιχα, στο κονδύλι «Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη (εκτός φόρου εισοδήματος)» περιλαμβάνονται €  
123 χιλ. που αφορούν υποχρέωση Φ.Π.Α. Μαΐου – Απριλίου 2019 προς απόδοση, €  60 χιλ. που αφορούν 
φόρους-τέλη αμοιβών προσωπικού.  
 

22. 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.  
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. 
 
Κατά την 30η Ιουνίου 2019 και 31η Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία κατείχε χρηματοοικονομικά μέσα που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία, τα οποία έχουν πλήρως απομειωθεί. 
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23. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
Η Εταιρεία αγοράζει εμπορεύματα και λαμβάνει υπηρεσίες και αντίστοιχα παρέχει υπηρεσίες και πουλά 
εμπορεύματα 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: 
 

Περίοδος 30.06.2019 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Συνδεμένο μέρος Έσοδα Αγορές 
Χρεωστικά 
Υπόλοιπα 

Πιστωτικά 
Υπόλοιπα 

Λοιπά συνδεμένα μέρη 30 129 1.327 763 

     

 

Περίοδος 30.06.2018/ 
31.12.2018 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Συνδεμένο μέρος Έσοδα Αγορές 
Χρεωστικά 
Υπόλοιπα 

Πιστωτικά 
Υπόλοιπα 

Λοιπά συνδεμένα μέρη 49 122 1.464 392 

 
 

Τα σημαντικότερα από τα ανωτέρω υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες κατά την 30η Ιουνίου 2019 
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.(σημ.14) 

 Ποσό ύψους € 242 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 € 37 χιλ.  

 Ποσό ύψους € 10 χιλ. από την ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε ''989'', βάσει σύμβασης αφορά 
προκαταβολή για αγορά διαφημιστικού χρόνου. 

 Ποσό ύψους € 57 χιλ. αφορά απαίτηση από την VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS βάση σύμβασης 
διαφήμισης / προωθητικών ενεργειών καθώς και αγορές εμπορευμάτων € 19χιλ. 

 Ποσό ύψους € 195χιλ. αφορά απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρεία Cosmoline 
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Α.Ε αφορά αγορά εμπορευμάτων, ενοίκια μίσθωσης χώρου κ.α.. 
Μέρος του εν λόγω ποσού  διακανονίστηκε σε 84 μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας εξυγίανσης της εταιρείας με βάση το άρθρο 106 του Πτωχευτικού Κώδικα (σημ. 11,14). 

 Ποσό ύψους €   31  χιλ. αφορά απαίτηση από τη συνδεδεμένη εταιρεία CPCS TECHNOLOGIES L.T.D 
για ενοίκια από μίσθωση χώρου γραφείων. 

 Ποσό ύψους € 350χιλ.αφορά την είσπραξη από την εταιρεία ,έντοκου δανείου από τον μέτοχο 
ΑΜΟΙΡΙΔΗ-ΣΑΒΒΙΔΗ ΑΕ ,βάση συμβατικής υποχρέωσης λήξεως την 30.09.2019 καθώς και ποσό € 
350χιλ.λήξεως την 31.10.2019 ,με επιτόκιο 4,75% 

 

Συναλλαγές και αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών στελεχών: Οι αποδοχές 
μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας που αναγνωρίστηκαν για την 
περίοδο που έληξε 30.06.2019 και 30.06.2018, καθώς και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων που 
έχουν προκύψει από τέτοιες συναλλαγές κατά την 30.06.2019 και την 31.12.2018 έχουν ως εξής: 

 



INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση περιόδου  
από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 

Σελίδα 38 από 40 

 

  
30.06.2019 

 
30.06.2018 

Συναλλαγές και λοιπές παροχές 
 

                      31  
 

                    35  
Αμοιβές μελών ΔΣ και Διευθυντικών 
Στελεχών 

 
                    274  

 
                  369  

Σύνολο 
 

                    305  
 

                  404  

 
 

  
30.06.2019 

 
31.12.2018 

Υποχρεώσεις  

 
                      14  

 
                    17 

Απαιτήσεις 

 
                    1  

 
                  4  

Σύνολο 
 

                    305  
 

                  404  

 
 
Οι αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης των Διευθυντικών Στελεχών κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε € 0 
χιλ. (30.06.2018: € 64 χιλ.) 
 

24. 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 2019 και 
Δεκεμβρίου 2018:  
 

  
30.06.2019 

 
31.12.2018 

Καλή εκτέλεση συμβάσεων 
 

                       497  
 

                        495  

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς 
 

 -  
 

                             -  

  

                       497  
 

                        495  

 
Έχει δοθεί εγγυητική επιστολή για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς την προμηθεύτρια PANASONIC 
MARKETING EUROPE GMBH, ποσού € 4.500 χιλ. 
 
Υποχρεώσεις από συμβάσεις με προμηθευτές: Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων με προμηθευτές κατά 
την 30η  Ιουνίου 2019 ανέρχεται για την Εταιρεία στο ποσό των € 735χιλ. περίπου (31 Δεκεμβρίου 2018: € 
1,0 εκατ. περίπου). 
 

25. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 ,ανέρχεται στο ποσό των € 8.200 
χιλ., διαιρούμενο σε 11.233.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,73 εκάστης. 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας κατά την από 28.12.2018 συνεδρίαση της, 
αποφάσισε και ενέκρινε, μεταξύ άλλων: 
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- Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της  Εταιρίας από € 0,73 σε € 1,46, με 
ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών με αναλογία 2 
παλαιές κοινές μετοχές  προς 1 νέα κοινή μετοχή της Εταιρίας.  

- Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 1,46 σε € 0,50 με συνέπεια τη μείωση του 
ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 5.391χιλ. με συμψηφισμό ζημιών 
παρελθουσών χρήσεων.  

Εν συνεχεία η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας την 27.05.2019 αποφάσισε την 
αύξηση του μετοχικού της  κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των 
παλαιών μετόχων και η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από τις 09.07.2019 έως και τις 
23.07.2019, ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την άντληση κεφαλαίων ποσού ευρώ  €1.404 χιλ. 
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο σήμερα ανέρχεται σε € 4.212 χιλ. και διαιρείται σε 8.424.900 κοινές 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία. 

 

 Την 1η Ιουλίου 2019 ανανεώθηκε η σύμβαση δανείου ποσού €350 χιλ. που χορηγήθηκε από τον 
μέτοχο   ΑΜΟΙΡΙΔΗ –ΣΑΒΒΙΔΗ ΑΕ προς την εταιρεία , έως την 31η Οκτωβρίου 2019 και την  24η 
Ιουλίου 2019 έλαβε νέο δάνειο ποσού €400 χιλ. λήξεως 30 Νοεμβρίου 2019.  
 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 27ης Σεπτεμβρίου 2019 αποφάσισε την μερική 
αλλαγή χρήσης κεφαλαίων, που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας, που αποφασίσθηκε από την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
Εταιρίας της 27-5-2019 και τα οποία ανήλθαν στο καθαρό ποσό των 1.294 χιλ.(αφαιρουμένου του 
ποσού των 110 χιλ. για την κάλυψη των διαφόρων εξόδων της αύξησης).  
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του εταιρικού 
συμφέροντος αποφάσισε την ανακατανομή των ποσών των αντληθέντων κεφαλαίων, χωρίς, 
ωστόσο να μεταβάλεται η προβλεπόμενη χρήση αυτών. Η ως άνω απόφαση τελεί υπό την έγκριση 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.  

Πέρα των ανωτέρω αναφερόμενων, δεν υπάρχουν λοιπά μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων 
γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ). 

 
 

Ελληνικό, 30 Σεπτεμβρίου 2019 
 

 

Ο Πρόεδρος 
 Ο Διευθύνων 

Σύμβουλος  
Ο Οικονομικός Διευθυντής 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

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

 Ιωάννης Χαλδούπης  
Α.Δ.Τ. Χ 063972 

Δημήτριος Γ. Τρικκαλιώτης  
Α.Δ.Τ. Χ 000258 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤHΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 
Η Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση της Εταιρείας, η Έκθεση Επισκόπησης του 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καταχωρημένες 
στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.intertech.gr. 

 

 

http://www.intertech.gr/

