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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) 

 

Στις κατωτέρω δηλώσεις - οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 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. Διονύσιος Αλεξανδράτος, Αντιπρόεδρος 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Ανώνυμος Εταιρεία –

Διεθνείς Τεχνολογίες» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.», για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 

έως την 31η Δεκεμβρίου 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 χρήσης της Εταιρείας, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, και τις επ’ αυτού εκτελεστικές 

Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

(β) η ετήσια Έκθεση συμπεριλαμβανόμενης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 

που αντιμετωπίζει και λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 6 έως 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, και τις επ’ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του 

Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

 

 

Αθήνα, 30 Απριλίου 2018 

 

 

 

 

Οι βεβαιούντες 

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου  

 

 

 

 

 

 

  

Δημήτριος Κοντομηνάς Δημήτριος Πολιτόπουλος Διονύσιος Αλεξανδράτος 



INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 

(ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Σελίδα 4 από 79 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) 

 

 

Επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 

 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» αφορά στη χρονική περίοδο 1 

Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017, συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.3556/2007 και τις εκδοθείσες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτελεστικές αποφάσεις. 

 

Ανασκόπηση χρήσεως 2017 και πρόβλεψη για την χρήση 2018 

 

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 Εταιρειας, 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 2017 και 2016: 

 

Δείκτης Περιγραφή 2017 2016

Γενική ρευστότητα

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1,86 1,72

Άμεση ρευστότητα

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό- Αποθέματα) / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1,33 1,19

Ξένα / Ίδια κεφάλαια

(Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις + 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις) /

Ίδια Κεφάλαια 0,48 0,52

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων

Ίδια Κεφάλαια / 

(Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις + 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις) 1,05 1,05

 
Ο κύκλος εργασιών της χρήσης ανήλθε σε € 28.512 χιλ., έναντι € 30.230 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, 

σημειώνοντας μείωση κατά € 1.718 χιλ. ή σε ποσοστό 6% περίπου. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 4.605 χιλ. 

έναντι € 4.881 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση κατά € 276 χιλ. ή σε ποσοστό 6% 

περίπου. 

 

Η ζημιά χρήσης προ φόρων ανήλθε σε € 1.186 χιλ., έναντι € 2.587 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, που 

αντιστοιχεί σε μείωση ζημίας κατά € 1.401 χιλ.. 

 

Οι ζημίες χρήσης προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

(EBITDA) ανήλθαν σε € 94 χιλ., έναντι € 1.163 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, που αντιστοιχεί σε μείωση 

ζημίας κατά € 1.069 χιλ.. 
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Ανασκόπηση 2017 

Το 2017, σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, ολοκληρώθηκε θετικά όσον 

αφορά τη δημοσιονομική ισορροπία αλλά με χαμηλότερο από τον επιθυμητό ρυθμό μεγέθυνσης. Η 

ελληνική οικονομία κινήθηκε σε ανάκαμψη, μετά τη στασιμότητα και μικρή οπισθοχώρηση των δυο 

προηγούμενων ετών, και μάλιστα σε συνθήκες δημοσιονομικής σταθεροποίησης, εξέλιξη σημαντική και 

ευπρόσδεκτη. Η κεντρική εκτίμηση είναι ότι η μεγέθυνση σε πραγματικούς όρους θα κινηθεί λίγο κάτω από 

το 1,5%. Συγκεκριμένα με βάσει τις εκτιμήσεις η ανάπτυξη προέρχεται από μια μικρή αύξηση της ιδιωτικής 

κατανάλωσης περίπου 1,3%, από την αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης κατά 1,5%, από την κλιμάκωση 

της επενδυτικής δραστηριότητας κατά 16% και από την διεύρυνση των εξαγωγών κατά 7%. 

 

Ειδικότερα όμως για τον κλάδο που δραστηριοποιείται η ΙΝΤΕΡΤΕΚ , σύμφωνα με τα στοιχεία από την 

έρευνα GfK Temax, οι πωλήσεις των τεχνολογικών αγαθών διαμορφώθηκαν στα 2,067 δισ. ευρώ, 

παρουσιάζοντας πτώση 1,9%. , παρά τη θετική αποτίμηση της Black Friday και το +1,5% στο δ’ τρίμηνο 2017 

σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο 2016. Συνολικά οι πωλήσεις της αγοράς, που περιλαμβάνει τις κατηγορίες 

ηλεκτρονικά καταναλωτικά αγαθά (CE), μεγάλες οικιακές συσκευές (MDA), μικρές οικιακές συσκευές (SDA), 

προϊόντα πληροφορικής (IT), τηλεπικοινωνίες (TC), φωτογραφικά είδη (PH ), κινήθηκαν στο -1,9%, στα 2,067 

δισ. ευρώ, περιορίζοντας βέβαια τις απώλειες του 2016, χρονιά κατά την οποία η αγορά είχε κλείσει στο -

2,9%, αλλά πολύ μακριά από την προηγούμενη θετική οικονομική χρήση. Όπως λένε χαρακτηριστικά οι 

ειδικοί του χώρου, «έχουμε να δούμε θετικό πρόσημο στον κλάδο από το 2015, χρονιά κατά την οποία οι 

πωλήσεις είχαν σημειώσει άνοδο κατά 6,2%, σύμφωνα με την GFK». 

 

Παράλληλα σημειώνεται ότι εκτός από την ανωτέρω μείωση των πωλήσεων παρατηρείται και μείωση της 

μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων, και έτσι παρατηρείται και μια στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα 

με χαμηλή τιμή. 

 

Αναλυτικά, το 2017 θετικά κινήθηκαν τα φωτογραφικά είδη (+2,6%) στα 31 εκατ. ευρώ, τα είδη εξοπλισμού 

γραφείου και αναλωσίμων, που είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση (+16,2%), στα 35 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα 

βρέθηκαν, οι τηλεοράσεις με πτώση τζίρου στα 212 εκατ. ευρώ (-5,9%), πωλήσεις οι οποίες είναι οι 

χαμηλότερες της τελευταίας επταετίας δηλαδή χειρότερες από τότε που είχαμε αρνητική ανάπτυξη στην 

ελληνική Οικονομία, τα ηλεκτρονικά καταναλωτικά αγαθά (-1,2%) στα 329 εκατ. ευρώ, οι μικρές οικιακές 

συσκευές (-0,8%) στα 152 εκατ. ευρώ, τα προϊόντα πληροφορικής που σημείωσαν και τη μεγαλύτερη πτώση 

(-10,4%) στα 457 εκατ. ευρώ και οι τηλεπικοινωνίες (-0,9%) στα 608 εκατ. ευρώ.   

 

Η επιχείρηση προβλέποντας το προαναφερθέν περιβάλλον μείωσε τις πωλήσεις της σε προϊόντα που έχουν 

οριακά περιθώρια κέρδους , κυρίως τηλεοράσεις, οπότε παρουσίασε μείωση τζίρου της τάξης 5,7% ήτοι 

28.512 χιλ € έναντι 30.230 χιλ. € της αντίστοιχης περιόδου του 2016. 

Αυτή η πολιτική καθώς και ο περιορισμός των λειτουργικών εξόδων οδήγησε στην επίτευξη ενός οριακού 

αρνητικού λειτουργικού EBITDA έναντι αρνητικού  EBITDA 1.163 χιλ € το 2016. Επίσης σημαντικό είναι το 

γεγονός ότι η Εταιρείας εμφάνισε θετικές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ποσού 908 χιλ.€ έναντι 

αντίστοιχα αρνητικών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες ποσού 2.713 χιλ.€ την προηγούμενη χρήση. 
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Πρόβλεψη  2018 

Το 2018, βάσει ΙΟΒΕ, θα είναι συνολικά ένα ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο έτος. Στο βαθμό που δεν θα 

εκδηλωθούν σημαντικές εκπλήξεις, η ανάκαμψη της οικονομίας θα συνεχιστεί, και σχετικά θα ενδυναμωθεί, 

κατά τη νέα χρονιά. Η κεντρική εκτίμηση είναι ότι η μεγέθυνση της Ελληνικής Οικονομίας σε πραγματικούς 

όρους θα αυξηθεί λίγο πάνω από 2%. Η κεντρική αυτή πρόβλεψη, όμως, προϋποθέτει συστηματική, έστω 

και μικρή, βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Χωρίς ανάκαμψη των επενδύσεων, η οικονομία θα βρεθεί 

και πάλι σε οδυνηρή στασιμότητα. Επίσης  σημαντικό είναι το 2018 να υπάρξει ανάπτυξη της πραγματικής 

οικονομίας έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί ή να αυξηθεί η κατανάλωση. Άλλωστε το αρνητικό στοιχείο της 

στασιμότητας της ιδιωτικής κατανάλωσης, επισημαίνει και ο ΣΕΒ στο ετήσιο δελτίο του. 

Όμως αναφορικά με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η ΙΝΤΕΡΤΕΚ με βάσει τους αναλυτές, τα στοιχεία 

δείχνουν πως το 2018 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, με κάποια ελπίδα αισιοδοξίας για το καλοκαίρι λόγω 

Μουντιάλ όσον αφορά την αγορά τηλεοράσεων ή άλλων συναφών συσκευών.  

Λαμβανομένου υπόψη των ανωτέρω, η Εταιρεία προσδοκά να διατηρήσει μια σταθερή πορεία της 

δραστηριότητά της και να μην παρουσιάσει αποκλίσεις από το Επιχειρησιακό της πλάνο ακολουθώντας 

πλήρως τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν και απέδωσαν την προηγούμενη χρονιά μειώνοντας την έκθεσή της 

σε επίφοβους & ζημιογόνους κλάδους που δραστηριοποιείται. 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες και διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις 

πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα.  

 

Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι : 

 

Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες 

συνεργασίας μεταξύ τους 

 

- Εφοδιαστική αλυσίδα  

Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι από την ευρωπαϊκή αγορά .Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ 

τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στους 

προμηθευτές ή άλλες παραβάσεις σε σχέση με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, με κάποιους από 

τους Προμηθευτές. 

 

Επίσης δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την 

λειτουργία της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί ικανό απόθεμα πρώτων υλών ( η εμπορευμάτων ), σε 

περίπτωσης παροδικής αδυναμίας να την εφοδιάσουν οι προμηθευτές. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας, επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 

των αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις να 

απεικονίζεται η πραγματική αξίας τους. 

 

- Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων  

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απαξίωσης των 

αποθεμάτων της λόγω κακής συντήρησης/φύλαξης ή τεχνολογικής ή άλλης μεταβολής. 

 

- Ασφάλιση αποθεμάτων  

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες 

ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές ή από παρόμοια συναφή αίτια και η 

Εταιρεία έχει ασφαλισμένο το σύνολο της αξίας των αποθεμάτων της. 
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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.  

 

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. Επιπλέον οι 

καταθέσεις της Εταιρείας είναι επενδυμένες σε τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας με 

πιστοληπτική αξιολόγηση Caa2 και Caa3 (Moody's credit rating) ως εξής: 
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31.12.2017 31.12.2016

Caa2 20                  -                      

Caa3 210                398                

230                398                

 
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.  

 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στα κέρδη της Εταιρείας προ φόρων (μέσω των επιπτώσεων 

που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος χρήσης με κυμαινόμενο επιτόκιο στα κέρδη) σε πιθανές 

αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας τις άλλες μεταβλητές σταθερές. 

 

Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων της Εταιρείας σε μεταβολές επιτοκίων: 

 

Μεταβλητότητα 

επιτοκίων

Επίδραση στα 

αποτελέσματα

Μεταβλητότητα 

επιτοκίων

Επίδραση στα 

αποτελέσματα

1% (11)                       1% (14)                       

-1% 10                        -1% 9                           

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

 
 

Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαμβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από τις 

καταθέσεις και τυχόν επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) από τις συμβάσεις ανταλλαγής 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. 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει για την Εταιρεία τις ημερομηνίες λήξης των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αντίστοιχα, που απορρέουν από τις σχετικές 

συμβάσεις σε μη προεξοφλημένες τιμές. 
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Ποσά χρήσεως 2017
 Λιγότερο 

από 6 μήνες 
 6-12 μήνες  1 με 5 έτη  >5 έτη  Σύνολο 

Προμηθευτές και 

λοιπές υποχρεώσεις 3.909             -                 -                 -                 3.909             

Χρηματοδοτικές  

Μισθώσεις 137                137                1.088             -                 1.362             

Βραχυπρόθεσμα 

Δάνεια 3.358             -                 -                 -                 3.358             

Σύνολο 7.404             137                1.088             -                 8.629             

Ποσά χρήσεως 2016
 Λιγότερο 

από 6 μήνες 
 6-12 μήνες  1 με 5 έτη  >5 έτη  Σύνολο 

Προμηθευτές και 

λοιπές υποχρεώσεις 4.008             -                 -                 -                 4.008             

Χρηματοδοτικές  

Μισθώσεις 475                474                479                -                 1.428             

Βραχυπρόθεσμα 

Δάνεια 4.070             -                 -                 -                 4.070             

Σύνολο 8.553             474                479                -                 9.506             

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

- Πληροφορίες για Εργασιακά και Κοινωνικά Θέματα 

Η Εταιρεία απασχολούσε 56 άτομα στο 2017, έναντι των 62 στο 2016 με σχέση εργασίας  αορίστου χρόνου. 

 

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας  αποτελούν βασικές αρχές της 

Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην 

εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. 

Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική 

κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.  

 

Η Εταιρεία τάσσεται υπέρ του σεβασμού της διαφορετικότητας κάθε υπαλλήλου και δεν αποδέχεται 

συμπεριφορές που ενδέχεται να δημιουργήσουν διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. 

 

Βασική αρχή που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας αποτελεί η διαρκής επιμόρφωση και εκπαίδευση του 

προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων της. Σειρά σχετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων πραγματοποιήθηκαν  κατά την διάρκεια 

της χρήσης 2017, καθώς βασικό μέλημα της Εταιρείας είναι η διαρκής επικαιροποίηση της γνώσης και η 

διατήρηση του συνόλου του προσωπικού στην αιχμή της ενημέρωσης. Σεμινάρια ,εκτός του χώρου εργασίας 

για την απόκτηση τεχνικών και οικονομικών γνώσεων διάρκειας 197 ωρών, σεμινάρια για το ISO και GDPR, 

εντός του χώρου εργασίας και τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη  

 

Στην Εταιρεία τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής 

ειρήνης. Επίσης, τηρεί την Εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 2017, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε 

παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας. 
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Η Εταιρεία διασφαλίζει κάθε φορά τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και των χώρων 

ευθύνης της. Προς τούτο θέτει κανόνες υγιεινής και ασφάλειας με ειδικούς κανονισμούς ασφαλείας, 

ανακοινώσεις και οδηγίες. Επιπλέον, απασχολεί ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία. Επιπλέον,πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα πυρασφάλειας για 

τη χρήση μέσων πυρόσβεσης (φορητών πυροσβεστήρων)  τηρώντας τους κανόνες πυρασφάλειας μέτρα για 

την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.  

 

- Πιστοποιήσεις 

Στην ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ έχει απονεμηθεί από το 2017 πιστοποίηση ISO 9001: 2008 (Διαχείριση Ποιότητας) και από 

το 2018 ISO 27001: 2013 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών) για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, 

Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση, Εμπορία και Τεχνική Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού. 

 

Τον Ιούνιο του 2017 διεξήχθη έλεγχος επιθεώρησης από τον οργανισμό πιστοποίησης «Ελληνικός 

Νηογνώμονας» και βάσει των πορισμάτων ελέγχου, διαπιστώθηκε η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 

προτύπου 9001:2008.  

 

Εντός του 2017 η ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ξεκίνησε την προετοιμασία για την πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του 27001:2013, εντός του 2018. 

Πιο συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2018 και μετά από έλεγχο επιθεώρησης από τον οργανισμό Swiss 

Approval και βάσει των ελέγχων του, διαπιστώθηκε η συμμόρφωση της Εταιρείας με τις απαιτήσεις του 

προτύπου 27001:2013. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

- Πληροφορίες για Περιβαλλοντικά Θέματα 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές 

της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα στοχεύει σε μία 

ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία αναλαμβάνει δράσεις που περιορίζουν τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που 

προκαλούνται από τη λειτουργία της. Βασικοί άξονες της δράσης της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι: 

 

- εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, και 

- εξορθολογισμός και αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

 

Η διαχείριση της ενέργειας και ο περιορισμός της κατανάλωσής της αποτελούν σημαντικές παραμέτρους 

της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας της Εταιρείας. Στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκαν οι εξής 

δράσεις: 

- ξεκίνησε και συνεχίζεται η αντικατάσταση των λαμπτήρων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εταιρείας με 

λαμπτήρες τεχνολογίας LED, ενέργεια που επίσης κατατείνει στον περιορισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που 

καταναλώνεται 

- εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης φορητών ηλεκτρικών στηλών (μπαταριών) και ηλεκτρονικών 

συσκευών. 
 

Η Εταιρεία έχει ενταχθεί στο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρησης αποβλήτων και καταβάλει 

κατ’έτος ύψος χρηματικών εισφορών που αντιστοιχούν στις ποσότητες συσκευών και συσκευασιών που 

διαθέτει η Εταιρεία στην αγορά. 
 

Για το έτος 2017 στην εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ δηλώθηκαν 489 χιλ. τεμάχια ηλεκτρονικών 

συσκευών, στην εταιρεία Ε.Ε.Α.Α ΑΕ δηλώθηκαν 375 τόνοι σε συσκευασίες από χαρτόνι και πλαστικό ,στην 

εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ και ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ δηλώθηκαν 2.412 χιλ.τεμάχια μπαταριών. 
 

 Η Εταιρεία το 2017 συγκέντρωσε και έστειλε για ανακύκλωση 7.000 κιλά ηλεκτρονικών συσκευών. 
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Η Εταιρεία διαθέτει στην αγορά, προϊόντα πράσινης τεχνολογίας. O κύριος προμηθευτής της Εταιρείας η 

Panasonic εισήγαγε το δικό της δείκτη που ονομάζεται «το μέγεθος της συμβολής στη μείωση των εκπομπών 

CO2» για την ενίσχυση των προσπαθειών μείωσης των εκπομπών CO2 μέσω προϊόντων και υπηρεσιών. Το 

μέγεθος της συμβολής στη μείωση των εκπομπών CO2 αποκαλύφθηκε από τα αποτελέσματα του 

οικονομικού έτους 2011 για να αντιπροσωπεύσει τον όγκο της άμεσης συμβολής των προϊόντων της στη 

μείωση των εκπομπών CO2 μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση του προϊόντος μέσω 

σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα.  

Τώρα, ασχολούμαστε επίσης με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στους τομείς της στέγασης, της 

αυτοκινητοβιομηχανίας και της B2B. Συνεπώς, περισσότερα από τα προϊόντα μας ενσωματώνονται σε 

έτοιμα προϊόντα και υπηρεσίες άλλων εταιρειών, συμβάλλοντας στις αποδόσεις εξοικονόμησης ενέργειας. 

Για το λόγο αυτό, ορίστηκε το φαινόμενο μείωσης των εκπομπών CO2 σε αυτούς τους επιχειρηματικούς 

τομείς ως "το μέγεθος της έμμεσης συμβολής στη μείωση" και αποκαλύψαμε τα στοιχεία από τα 

αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2015. Επιπλέον, το αναθεωρημένο Πράσινο Σχέδιο 2018 δήλωσε με 

σαφήνεια το ποσό στόχου της μείωσης του CO2 για να αποσαφηνίσει τη συνεισφορά μας σε αυτούς τους 

τομείς. 
 

Επιπλέον, ορίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της που επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια βιώσιμη κοινωνία, 

όπως οι επιδόσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ως στρατηγικά πράσινα προϊόντα (GPs). Από αυτά, καλούμε 

τα προϊόντα που προσφέρουν την κορυφαία περιβαλλοντική απόδοση της βιομηχανίας "Super GPs", και 

εργάζονται ενεργά για επέκταση των επιχειρήσεων και ευρύτερη χρήση. 
 

Στις παραγωγικές δραστηριότητες έχουν εφαρμοστεί εξαντλητικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλα 

τα εργοστάσια παγκοσμίως, πιέζοντας για περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2. Όσον αφορά την 

ανακύκλωση των πόρων, προωθεί τον υψηλότερο λόγο ανακύκλωσης πόρων και το ποσοστό ανακύκλωσης 

εργοστασιακών απορριμμάτων, καθώς και τη δημιουργία περισσότερων πόρων με προσανατολισμό στην 

ανακύκλωση, προκειμένου να υλοποιηθεί η κατασκευή με προσανατολισμό στην ανακύκλωση. 
 

Επιπλέον, το αναθεωρημένο Πράσινο Σχέδιο 2018 έχει θέσει νέους στόχους όπως η ολοκλήρωση των 

αξιολογήσεων κινδύνου ύδατος κατά 100% για τα εργοστάσιά της. Επίσης, δηλώνει σαφώς μηδενική 

παραβίαση νόμων και κανονισμών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ρύπανση από τα εργοστάσια και 

τα προϊόντα. 
 

Στον τομέα των οικολογικών προϊόντων και των επιχειρήσεων, η Panasonic επεκτείνει το εύρος των 

δραστηριοτήτων της σε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις στις επιχειρήσεις B2B, εφαρμόζοντας τις δυνάμεις 

της στις οικιακές συσκευές. Οι συγκεκριμένοι αριθμητικοί στόχοι που καθορίστηκαν σύμφωνα με τις 

αναθεωρήσεις του Πράσινου Σχεδίου 2018 στοχεύουν στη δημιουργία περιβαλλοντικής αξίας για τους 

πελάτες. Η Panasonic θα εμβαθύνει τη συνεργασία με διάφορους εταίρους στην αλυσίδα εφοδιασμού και 

θα επιταχύνει τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες για να επεκτείνει τις επιπτώσεις στην κοινωνία. 

 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Η Εταιρεία ως εργοδότης έχει την υποχρέωση: 

- Να τηρεί την αρχή της ισότητας στις εργασιακές σχέσεις σε όλες τις εκφάνσεις της, 

περιλαμβανομένης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

- Nα καλύπτει τους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με όσα 

ορίζονται από την Εργατική Νομοθεσία. 

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της 

Εταιρείας. Η Διοίκηση δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, 

την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι 

παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική 

κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου. Η Εταιρεία παροτρύνει και ζητά 

από όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή 

πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται συμπεριφορές που ενδέχεται να δημιουργούν διακρίσεις 

οποιασδήποτε μορφής. 
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- Πληροφορίες για Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Η Ιντερτεκ Α.Ε. τηρεί τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν ο Ν. 2472/1997, ο Ν. 3471/2006 (Προστασία 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ιδιωτικής Ζωής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) 

και οι σύμφωνες με αυτούς κανονιστικές πράξεις της ΑΠΔΠΧ, όπως εκάστοτε ισχύουν.  

 

Παράλληλα η Ιντερτεκ Α.Ε. προετοιμάζεται για την μετάβαση στο καθεστώς GDPR και κατά το 2017 

διεξήγαγε έρευνα αγοράς και κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας αποφάσισε στην επιλογή 

αναγνωρισμένου συμβούλου ασφαλείας, ως εξωτερικό σύμβουλο προκειμένου να συμμορφωθεί με τις 

απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (για την προστασία προσωπικών δεδομένων) ο 

οποίος τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 

25.05.2018, μέσω του οποίου διαμορφώνεται ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων 

σε ολόκληρη την ΕΕ, αντικαθιστώντας εθνικούς νόμους και καταργώντας την υφιστάμενη νομοθεσία. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ 

Η Εταιρεία αποδίδει ύψιστη σημασία στην προώθηση της διαφάνειας, τη συμμόρφωση με το εκάστοτε 

ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την καταπολέμηση κρουσμάτων διαφθοράς. Για την Εταιρεία η μακροχρόνια 

και ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που έχει εδραιώσει με τους πελάτες, τους μετόχους, τους επενδυτές, τους 

προμηθευτές και τις εποπτικές αρχές αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία αυτής και 

η διαφύλαξή της συνιστά απόλυτη προτεραιότητα, οπότε έχει καταστήσει απόλυτα σαφή προς το σύνολο 

των εργαζομένων της και των μελών της Διοίκησης την πρόθεσή της να αντιμετωπίζει άμεσα τέτοιες 

περιπτώσεις, προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες.  

 

Η Εταιρεία απαγορεύει ρητώς την προσφορά ή την αποδοχή δωρεών, καθώς και κάθε άλλη εξωγενή 

ωφέλεια που σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων των εργαζομένων της. Στο πεδίο της εν λόγω 

απαγόρευσης εμπίπτει το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και του συνόλου των διευθυντικών στελεχών. 
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Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Η Εταιρεία αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα και δέχεται και παρέχει υπηρεσίες κατά την συνήθη 

δραστηριότητα της 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 

31.12.2016 248                               524                                  

31.12.2017 193                               394                                  

Σύνολα 31.12.2016 248                               524                                  

Σύνολα 31.12.2017 193                               394                                  

 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                                    

31.12.2017 2.117                            76                                    

Σύνολα 31.12.2016 2.005                            19                                    

Σύνολα 31.12.2017 2.117                            76                                    

Συνδεδεμένες εταιρείες

Συνδεδεμένες εταιρείες

 
 

Τα σημαντικότερα από τα ανωτέρω υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 

αναλύονται ως εξής: 

- To υπόλοιπο 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 € 330 χιλ. αφορά σε  προκαταβολή προς την ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. για 

προαγορά διαφημιστικού χρόνου, βάσει σύμβασης με την ως άνω συνδεδεμένη εταιρεία, καθώς και 

αγορές εμπορευμάτων ύψους € 146 χιλ.  

- Ποσό ύψους € 17 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. ΙMPULS 

HELLAS A.E. στην εταιρεία ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ βάσει 

σύμβασης πώλησης της 14ης Αυγούστου 2015. Για την ως άνω απαίτηση έχει ληφθεί μεταγενέστερα 

και μέχρι  την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, επιταγή ποσού € 250 χιλ. 

με ημερομηνία λήξης την 30η Μαϊου 2018 (Σημείωση 15). 

- Ποσό ύψους 267 χιλ. αφορά απαίτηση από την VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS βάσει σύμβασης 

διαφήμισης / προωθητικών ενεργειών. 

- Ποσό ύψους € 104 χιλ. αφορά απαίτηση από πώληση εμπορευμάτων στην ALPHA TELEVISON CYPRUS 

LTD. 

- Υπόλοιπο € 20 χιλ. με την εταιρεία CPCS TECHNOLOGIES LTD, αφορά υποχρέωση από σύμβαση 

παροχής υπηρεσιών και απαίτηση από ενοίκια μίσθωσης χώρων. 

- Ποσό ύψους € 214 χιλ. αφορά απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρεία Cosmoline Τηλεπικοινωνιακές 

Υπηρεσίες Α.Ε για αγορά εμπορευμάτων, ενοίκια μίσθωσης χώρου κ.α. Μέρος του υπολοίπου 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 για 

τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αναλύονται ως εξής: 
 

01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016

Συναλλαγές και λοιπές παροχές 49                            57                            

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 

Διευθυντικών Στελεχών 562                          626                          

611                          683                          

 
Οι αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης των Διευθυντικών Στελεχών κατά την τρέχουσα χρήση 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 € 2 χιλ. και € 0 χιλ. αντίστοιχα (31.12.2016: € 1 χιλ.και € 1 χιλ. 

αντίστοιχα). 
 

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 

COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ 

ΔΕΜΚΟ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΙΓΛΗ Α.Ε. 

ΑLPHA TELEVISION CYPRUS LTD 

COSMOFREE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 

VILLAGE ROADSHOW OPERATIONSΑ.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 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

με βάση το άρθρο 43ββ, του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά από την υιοθέτησή  του από τον 

Ν. 4403/2016. 

 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και ακολουθεί Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος είναι αναρτημένος στην 

ιστοσελίδα της Εταιρείας, στη διεύθυνση www.intertech.gr, στη διαδρομή «ενημέρωση 

επενδυτών/κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης». Η Εταιρεία δεν ακολουθεί άλλες πρακτικές εταιρικής 

διακυβέρνησης, εκτός από αυτές που περιγράφονται αναλυτικά στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που 

εφαρμόζει. 

Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας Intertech Διεθνείς Τεχνολογίες Α.Ε. (στο εξής «ο 

Κώδικας») συντάχθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2190/1920, 3016/2002, 3693/2008, 3884/2010, 

3873/2010, 4387/2016, 4403/2016, δυνάμει του οποίου που εισήχθησαν στην ελληνική νομοθεσία οι 

διατάξεις των οδηγιών 2013/34/ΕΕ και 2014/95/ΕΕ, και κάθε άλλης σχετικής διάταξης της κείμενης 

νομοθεσίας αλλά και των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών και συστάσεων και των βέλτιστων διεθνών 

πρακτικών. 

Η Εταιρεία υλοποιεί την από 31.8.2016 απόφαση του Δ.Σ. και διαμορφώνει το δικό της Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης ώστε το σύνολο των κανόνων και πρακτικών λειτουργίας της Εταιρείας να προσαρμοσθούν 

στο νέο νομοθετικό και πραγματικό περιβάλλον αλλά και την δραστική αλλαγή του εθνικού και διεθνούς 

επιχειρηματικού γίγνεσθαι.  

Είναι ευνόητο ότι κατά τον καταρτισμό του παρόντος Κώδικα λήφθηκε υπ’ όψη το γεγονός ότι η Εταιρεία 

αποτελεί μία από τις μικρού/μεσαίου μεγέθους εισηγμένες εταιρείες, η οποία δεν έχει πάντοτε τη 

δυνατότητα να εναρμονιστεί πλήρως με τις πρακτικές που προτείνονται στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις εισηγμένες εταιρείες, που έχει εκδοθεί με κοινή πρωτοβουλία των Ελληνικών 

Χρηματιστηρίων και του ΣΕΒ. Αναλόγως των περιορισμών που απορρέουν από το μέγεθός της έχουν 

διαμορφωθεί οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα που παρεκκλίνουν από τον ΕΚΕΔ. 

Ο παρών Κώδικας αποσκοπεί στο να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο διοικείται και ελέγχεται η Εταιρεία, 

τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της και τους μηχανισμούς ελέγχου που διασφαλίζουν την 

προστασία των μετόχων της και την πληροφόρηση των ιδιωτών ή θεσμικών μετόχων, Ελλήνων και 

αλλοδαπών. Παράλληλα, ο Κώδικας επιδιώκει να διά των θεσμών ελέγχου και δημοσιότητας που εισάγει 

να προστατεύσει πρόσωπα και κοινωνικές ομάδες, τα συμφέροντα των οποίων σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα 

με τα συμφέροντα της Εταιρείας, όπως είναι οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, οι πιστωτές, οι πελάτες της 

κλπ. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας και διευκολύνεται 

η προσέλκυση υποψηφίων επενδυτών. 

Ο παρών Κώδικας έχει βασιστεί ως προς τη δομή, τη διάρθρωση και το περιεχόμενο του στον Ελληνικό 

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις εισηγμένες εταιρείες, έκδοση Οκτωβρίου 2013 που έχει 

εκδοθεί με κοινή πρωτοβουλία των Ελληνικών Χρηματιστηρίων και του ΣΕΒ και έχει υιοθετήσει και 

ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό τις διατάξεις του και τις πρακτικές που προτείνει. Υπάρχουν ωστόσο μια 

σειρά διατάξεων του παρόντος Κώδικα που αποκλίνουν από τις διατάξεις και τις πρακτικές του ΕΚΕΔ, 

γεγονός που οφείλεται στα ειδικότερα χαρακτηριστικά, το μέγεθος και τις υφιστάμενες δομές της Εταιρείας, 

λόγω των οποίων κρίνεται σκοπιμότερη μια διαφορετική ρύθμιση που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες 

συνθήκες της Εταιρείας, χωρίς να θίγεται η διαφάνεια εντός της Εταιρείας και η προστασία των μετόχων.  

Πάντως, στις περιπτώσεις όπου τυχόν ο παρών Κώδικας δεν περιλαμβάνει ειδική μνεία ως προς τις 

ακολουθούμενες πολιτικές και πρακτικές εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Ελληνικού 

Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις εισηγμένες εταιρείες, έκδοση Οκτωβρίου 2013 που έχει 

εκδοθεί με κοινή πρωτοβουλία των Ελληνικών Χρηματιστηρίων και του ΣΕΒ.  

 

 



INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 

(ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Σελίδα 16 από 79 

 

 

Μέρος A – Το Δ.Σ. και τα Μέλη του 

Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται από την Γενική 

Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει επίσης, ποια μέλη αυτού είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Το 

Δ.Σ. καθορίζει ποια μέλη αυτού είναι εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. 

Το Δ.Σ. οφείλει να αποσκοπεί στην προστασία των συμφερόντων των μετόχων και υπέχει υποχρέωση πίστης 

έναντι αυτών. 

Το Δ.Σ. ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει 

γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά στην Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες για τις οποίες 

είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.  

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση – διαχείριση και εκπροσώπηση 

– της Εταιρείας εντός των ορίων του καταστατικού, του νόμου και με την εξαίρεση των θεμάτων επί των 

οποίων σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.   

Το Δ.Σ. πρέπει να ασκεί αποτελεσματικά τον ηγετικό του ρόλο και διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις προς 

όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων, διασφαλίζοντας ότι η Διοίκηση ακολουθεί την εταιρική 

στρατηγική. Πρέπει ακόμα να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων, 

συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων.  

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Δ.Σ. πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα μέρη, των οποίων τα 

συμφέροντα συνδέονται με εκείνα της Εταιρείας, όπως είναι οι οι πελάτες, οι πιστωτές, οι προμηθευτές, οι 

εργαζόμενοι και κάθε άλλη ομάδα προσώπων που επηρεάζονται άμεσα από τη λειτουργία της Εταιρείας. 

Οι κύριες αρμοδιότητες του Δ.Σ. περιλαμβάνουν:  

α. τον καταρτισμό της βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των 

λειτουργικών στόχων της Εταιρείας.  

β. παράλληλα με τον καταρτισμό της στρατηγικής το Δ.Σ. καταρτίζει τις συγκεκριμένες πολιτικές, πρακτικές 

και διαδικασίες (π.χ. οικονομική, επιχειρησιακή, εμπορική πολιτική, πολιτική προσλήψεων, διαχείρισης 

επιχειρηματικού κινδύνου, εξαγορών κλπ), μέσω της εφαρμογής των οποίων θα υλοποιηθεί η στρατηγική 

και θα πραγματωθεί ο εταιρικός σκοπός. 

γ. την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και τη λήψη 

αποφάσεων για τις μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων της 

Εταιρείας. 

δ. την επιλογή, πρόσληψη και, όποτε χρειάζεται, την αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας της Εταιρείας, 

όπως και την εποπτεία του σχεδιασμού της διαδοχής.  

ε. την παρακολούθηση και τον έλεγχο της απόδοσης της ανώτατης Διοίκησης (management) και την 

επίτευξη εκ μέρους της της εφαρμογής της στρατηγικής και των πολιτικών της Εταιρείας και των 

αποτελεσμάτων που αυτή έχει επιτύχει, όπως αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, 

στη θέση της στην αγορά, την ικανοποίση των πελατών κλπ. 

στ. την εναρμόνιση των αμοιβών των ανώτατων στελεχών με τις οικονομικές δυνατότητες και τα 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της.  

ζ. τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της Εταιρείας, των 

συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνουν 

δημοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 

και διαχείρισης κινδύνων.  
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η. την επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αφενός της 

Εταιρείας και αφετέρου της Διοίκησής της, των μελών του Δ.Σ. ή των κύριων μετόχων 

(συμπεριλαμβανομένων των μετόχων με άμεση ή έμμεση εξουσία να διαμορφώνουν ή να επηρεάζουν τη 

σύνθεση και τη συμπεριφορά του Δ.Σ.), καθώς και την κατάλληλη αντιμετώπιση τέτοιων συγκρούσεων· για 

το σκοπό αυτό, το Δ.Σ. θα πρέπει να υιοθετήσει διαδικασία εποπτείας των συναλλαγών με γνώμονα τη 

διαφάνεια και την προστασία των εταιρικών συμφερόντων.  

θ. τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας.  

ι. την ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του 

συστήματος διοίκησης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και 

ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη.  

ια. τη διατύπωση, διάδοση και εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών της Εταιρείας που διέπουν τις 

σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά της Εταιρείας.  

ιβ. Το Δ.Σ. λογοδοτεί προς τους μετόχους της Εταιρείας με τη σχετική έκθεση διαχείρισης που υποβάλει κατ’ 

έτος προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής. 

ιγ. Ζητήματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της 

Εταιρείας, τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική των αμοιβών της Εταιρείας 

αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Οι ρόλοι, τόσο του Δ.Σ. όσο και της Διοίκησης, προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται με σαφήνεια στο 

καταστατικό της Εταιρείας, στον εσωτερικό κανονισμό ή άλλα εσωτερικά έγγραφα της Εταιρείας. 

Βάσει σχετικής διάταξης του άρθρου 20 παρ. β΄ του καταστατικού της Εταιρείας το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει 

αποκλειστικά και μόνο εγγράφως την άσκηση του συνόλου ή ορισμένων από τις παραπάνω εξουσίες σε ένα 

ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους.  

Το Δ.Σ. δύναται να συστήσει επιτροπές που στηρίζουν την προετοιμασία των αποφάσεών του και 

διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης 

Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιό της.  

 

ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. 

Το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει στο άρθρο 19 ότι το Δ.Σ. αποτελείται από 3 έως 7 μέλη. Ο παρών 

Κώδικας προσδιορίζει περαιτέρω ότι το εύρος του Δ.Σ. θα πρέπει να κυμαίνεται ανάμεσα σε 5 έως 7 μέλη 

(κατά την ημέρα σύνταξής του το Δ.Σ. της Εταιρείας απαρτίζεται από 6 μέλη).  
 

Συγκεκριμένα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου την 31/12/2017 ήταν : 

 

Κοντομηνάς Π. Δημήτριος   Πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος 

Αλεξανδράτος Σ. Διονύσιος   Αντιπρόεδρος εκτελεστικό μέλος 

Πολιτόπουλος Ι. Δημήτριος  Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος 

Νίνος Ν. Ευάγγελος   Μη εκτελεστικό μέλος 

Βασιλάκος Κ. Γεώργιος  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

Κλειδής Α. Εμμανουήλ    Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

 

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 14.02.2019. 

 



INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 

(ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Σελίδα 18 από 79 

 

 

 

Τα συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως ακολούθως:  
 

i. Ο Δημήτριος Κοντομηνάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939 & σπούδασε με υποτροφία στο 

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού. Το 1963 ίδρυσε στην Ελλάδα την ALICO& αργότερα 

δημιούργησε την INTERAMERICAN, την πρώτη εταιρεία αμιγώς ασφαλειών Ζωής στην Ελλάδα. 

Μετά το 2001, οπότε η INTERAMERICAN σύναψε στρατηγική συνεργασία με τον ασφαλιστικό 

Όμιλο EUREKO, ο Δημήτρης Κοντομηνάς παρέμεινε ως Πρόεδρος στην εταιρεία και αποχώρησε 

έπειτα από 4 χρόνια. Εν τω μεταξύ δραστηριοποιήθηκε ενεργά στον τραπεζικό τομέα, όπου – 

μεταξύ άλλων- το 1987 συνεργάσθηκε με τον γαλλικό ασφαλιστικό όμιλο U.A.P, δημιουργώντας 

την τράπεζα INTERBANK και το 1999 σε συνεργασία με τον τραπεζικό όμιλο της Πορτογαλίας BCP, 

ίδρυσε την τράπεζα Nova Bank (κατόπιν MillenniumBank). Έχει τιμηθεί με σημαντικά βραβεία & 

τίτλους από τα οποία ξεχωρίζει η διάκρισή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως με τίτλο τιμής, η ανακήρυξή του σε Μεγάλο Ευεργέτη της Γεροντικής 

Μητροπόλεως Χαλκηδόνος του Οικουμενικού Θρόνου, το παράσημο “Comendo do Infante dom 

Henrique” της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, για τις επιτυχείς επενδύσεις του στην Πορτογαλία κ.α..  

Σήμερα ο όμιλος επιχειρήσεών του λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα της εταιρείας συμμετοχών 

ΔΕΜΚΟ ΑΕ και αναπτύσσεται σε ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δράσεων, στην αιχμή των εξελίξεων 

της ελληνικής & διεθνούς οικονομίας. Οι δραστηριότητες της ΔΕΜΚΟ - η οποία συστήθηκε το 1969 

- περιλαμβάνουν: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Τηλεπικοινωνίες & Σύγχρονη Τεχνολογία, 

Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας, Υπηρεσίες Εστίασης & Ψυχαγωγίας, Κινηματογραφικές 

επιχειρήσεις, οινοποιητικές επιχειρήσεις κ.α. 
 

ii. Ο Δημήτρης Πολιτόπουλος διαθέτει μακρά επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών με απασχόληση πάνω από 25 χρόνια  στο χώρο της κινητής και ασύρματης 

επικοινωνίας με πολλαπλές και σημαντικές διακρίσεις. Ο Δημήτρης Πολιτόπουλος ξεκίνησε τη 

σταδιοδρομία του στην TOSHIBA το 1984. Από τότε κι έως το 1990 κατείχε τη θέση του Εμπορικού 

Διευθυντή και Marketing, οπότε κι ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας. To 1995 ανέλαβε 

την ίδρυση και την έναρξη των δραστηριοτήτων της Motorola Inc για τον τομέα της κινητής 

τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της 13χρονης επιτυχούς καριέρας του, κατείχε τη θέση 

του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου του ελληνικού γραφείου, αλλά και τη θέση του 

γενικού διευθυντή για την κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια όπου ίδρυσε κι ανέπτυξε πολλά από τα 

περιφερειακά γραφεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ  υπήρξε ο καθοριστικός παράγοντας 

για να καθιερωθεί το ελληνικό γραφείο ως hub για την Ν.Α. Ευρώπη. Το καλοκαίρι του 2008 

ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Cosmoline Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., έχοντας ως 

στόχο την αναδιοργάνωση της Εταιρείας αλλά και την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της, 

δράσεις τις οποίες έφερε εις πέρας με μεγάλη επιτυχία. Από τον Ιανουάριο του 2011, ο κ. 

Πολιτόπουλος ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της Intertech Α.Ε., φιλοδοξώντας να ανοίξει ένα νέο 

κεφάλαιο στην αγορά τεχνολογιών αιχμής, και να αξιοποιήσει στο έπακρο, όλες τις ευκαιρίες που 

προκύπτουν για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Στόχος είναι να δώσει νέα πνοή στην Εταιρεία, έτσι 

ώστε να καταφέρει να επανατοποθετήσει την Εταιρεία, ως μια από τις σημαντικότερες εταιρείες 

στην αγορά υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα.
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iii. Ο Διονύσιος Αλεξανδράτος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974, και αποφοίτησε από την σχολή Ι.Μ 

Παναγιωτόπουλου το 1992. Στην συνέχεια, ακολούθησε ακαδημαϊκή παιδεία στο Southbank 

University του Λονδίνου (Business Administration), ενώ ακολούθησε σπουδές  Ms.Sc Marketing 

Management στο  Middlesex University.  Το 1997 ανέλαβε Marketing Manager στην εταιρεία 

Mobitel Α.Ε (S.P Wind-Vodafone), το 2001 Product Manager  στην ασφαλιστική εταιρεία 

Interamerican Α.Ε, ολοκληρώνοντας ταυτόχρονα και τον κύκλο σπουδών του Ι.Χ.Ο.Σ (Ινστιτούτο 

Χρηματοοικονομικών Σπουδών). Από τον Αύγουστο του 2002 απασχολείται στην Cosmoline Α.Ε, 

από διάφορες θέσεις  (Διευθυντής Πωλήσεων – Γενικός Διευθυντής), στην οποία, από τον 

Φεβρουάριο 2010 είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής  στην 

Cosmoline Skopje Dooel (ΠΓΔΜ) από τον  Οκτώβριο 2007 έως τον Δεκέμβριο του 2012. Διατελεί 

μέλος του Δ.Σ της ΔΕΜΚΟ από το 2010. 
 

iv. Ο  Εμμανουήλ Κλειδής γεννήθηκε στις 23/11/1951, στο Κάιρο. Μετά την αποφοίτηση από το 

Γυμνάσιο, συνέχισε τις σπουδές του στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Σχολής 

Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και συμμετείχε σε πλήθος φορολογικών , 

εργατικών και λογιστικών σεμιναρίων. Εργάστηκε από το 1972 έως το 1979 στην εταιρεία 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ, αρχικά ως βοηθός λογιστή, ενώ παρακολουθούσε και τις αντασφάλειες 

και αργότερα “πέρασε” σταδιακά στους κλάδους Αυτοκινήτων, Μεταφορών και Πληρωμάτων 

Πλοίων. Μετά την αποχώρηση από τον ασφαλιστικό χώρο απασχολήθηκε στην βιομηχανία έως το 

1983, οπότε και ίδρυσε την  “ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ”  η οποία το 2000 μετετράπη σε Ε.ΚΛΕΙΔΗΣ-

Ι.ΠΗΤΤΑΣ ΟΕ, εταιρεία η οποία με υπεύθυνο τον ίδιο παρείχε υπηρεσίες λογιστικές, φοροτεχνικές, 

ελεγκτικές, σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων και μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων, προς 

ιδιαίτερα εκτεταμένο πελατολόγιο, στους πλέον βασικούς τομείς επιχειρηματικότητας, της 

εμπορίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Σήμερα, ως συνταξιούχος, παρακολουθεί εντατικά τις 

χρηματοοικονομικές αλλαγές, εν σχέσει προς τα δρώμενα στον κόσμο των επιχειρήσεων.  
 

v. Ο Γεώργιος Βασιλάκος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1962. Σπούδασε στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)-Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, από το οποίο αποφοίτησε το 

1986. Απέκτησε επαγγελματική εμπειρία στις επιχειρήσεις HELLENIC LINES LTD, P.M.NOMIKOS 

LTD, AEGEUS SHIPPING  LTD, INTERSOFT AE και INTERTECH AE (η ίδια η Εταιρεία) στην οποία 

διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής επί σειρά ετών. 
 

vi. Ο Βαγγέλης Νίνος γεννήθηκε στην Μήλο των Κυκλάδων το 1953. Είναι πτυχιούχος του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Εργάστηκε στον Όμιλο 

Κλωστοϋφαντουργίας των Αργυρών  (Κλωστήρια Αττικής – Κλωστήρια Πρεβέζης κλπ) για 21 

χρόνια, όπου απέκτησε μεγάλη εμπειρία στα Οικονομικά και στη Διοίκηση. Μετέπειτα εργάστηκε 

σαν Οικονομικός Διευθυντής στον Όμιλο εστίασης «Πλατής» και σήμερα είναι Οικονομικός  

Διευθυντής στην ΔΕΜΚΟ ΑΕ. 
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Κατά την περίοδο 01/01-31/12/2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε 14 φορές και 

η συχνότητα παρακολούθησης από τα μέλη ήταν η ακόλουθη: 

 

Ονοματεπώνυμο 

Αριθμός 

Συνεδριάσεων 

κατά τη 

διάρκεια της 

θητείας του 

Αριθμός 

Συνεδριάσεων 

που παρέστη 

Κοντομηνάς Π. Δημήτριος 14 14 

Αλεξανδράτος Σ. Διονύσιος 14 14 

Πολιτόπουλος Ι. Δημήτριος 14 14 

Νίνος N. Ευάγγελος 14 14 

Βασιλάκος Κ. Γεώργιος  14 14 

Κλειδής A. Εμμανουήλ  14 14 

 

Το μέγεθος και η εν γένει οργάνωση της Εταιρείας, δικαιολογούν ευέλικτες δομές διοίκησης και δεν 

επιβάλλουν την ύπαρξη πολυπληθούς Συμβουλίου. 

Το Δ.Σ. της Εταιρείας θα πρέπει να αποτελείται κατά πλειοψηφία από μη εκτελεστικά μέλη, 

συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. 

Βάσει σχετικής διάταξης του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί 

θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ’ όσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά 

αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση 

στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

Αρμοδιότητες εκτελεστικών μελών:  

Εκ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, τα εκτελεστικά 

μέλη του και αναθέτει σε ένα ή περισσότερα από αυτά, σε άλλα όργανα ή στελέχη της Εταιρείας ή τρίτους 

(κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω προς τούτο) τα καθημερινά θέματα Διοίκησης της Εταιρείας και μέρος 

των εξουσιών του.  

Αρμοδιότητες μη εκτελεστικών μελών:  

Εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει, σύμφωνα με τον νόμο και το 

Καταστατικό, τα μη εκτελεστικά μέλη του που είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών 

ζητημάτων, συμμετέχουν σε τυχόν συμβούλια και επιτροπές και είναι ιδιαίτερα επιφορτισμένα με την 

προάσπιση των αρχών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. 

Τα μη εκτελεστικά μέλη διατηρούν ανεξαρτησία στη διερεύνηση των θεμάτων που εξετάζουν, με στόχο την 

παροχή ουσιαστικού έργου και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του Δ.Σ. και των διευθυντικών 

στελεχών της Εταιρείας.  

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν επιτρέπεται να κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ούτε να έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με 

αυτή μέρη. Τα ανεξάρτητα μέλη διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Δ.Σ. θα πρέπει να 

καθορίσει εάν ένας υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, προτού προταθεί η εκλογή του από 

τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.  
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Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. πρέπει να επιδιώκουν να γνωρίζουν όσο το δυνατόν καλύτερα τόσο τη 

λειτουργία και τα αντικείμενα της Εταιρείας όσο και την ευρύτερη αγορά του κλάδου και για το λόγο αυτό 

τους παρέχεται κάθε διευκόλυνση.  

Στο πλαίσιο του καθορισμού της ανεξαρτησίας, τόσο των υποψηφίων όσο και των εν ενεργεία μελών του, 

το ΔΣ θα πρέπει να θεωρεί ότι σχέση εξάρτησης υπάρχει, όταν το μέλος:  

- διατελεί (κατά τον Νόμο 3016/2002) υπάλληλος, ανώτατο στέλεχος ή Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας 

ή θυγατρικής της, 

- έχει (κατά τον Νόμο 3016/2002) ή είχε εντός του προηγούμενου έτους ουσιώδη επιχειρηματική σχέση 

με την εταιρεία ή με θυγατρική της, ιδιαίτερα ως σημαντικός πελάτης, προμηθευτής ή σύμβουλος της 

εταιρείας, ή ως εταίρος, μέτοχος ή μέλος του Δ.Σ., ή ως ανώτατο στέλεχος νομικού προσώπου, το οποίο 

έχει τέτοιου είδους σχέση με την εταιρεία ή με θυγατρική της, 

-  έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της εταιρείας ή θυγατρικής της 

ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην εταιρεία ή 

θυγατρική της, 

-  έχει (κατά τον Νόμο 3016/2002) συγγένεια δεύτερου βαθμού ή συζυγική σχέση με μη ανεξάρτητο 

μέλος του Δ.Σ., ανώτατο στέλεχος, σύμβουλο ή σημαντικό μέτοχο της εταιρείας ή θυγατρικής της, 

-  ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων μερών, πάνω από 10% των δικαιωμάτων ψήφου της 

εταιρείας ή εκπροσωπεί σημαντικό μέτοχο της εταιρείας ή θυγατρικής της, 

-  έχει υπηρετήσει στο Δ.Σ. για περισσότερα από δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία της πρώτης 

εκλογής του. 

 

ΙΙΙ. Ρόλος και αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Εταιρείας προΐσταται του Δ.Σ. και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του. 

Βάσει σχετικής διάταξης του άρθρου 21 παρ. γ’ του Καταστατικού τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή 

κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος κι αυτόν, όταν κωλύεται, 

μετά από απόφαση του Δ.Σ. ο Διευθύνων Σύμβουλος. 

Oι αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. διακρίνονται εκ των πραγμάτων από εκείνες του Διευθύνοντος 

Συμβούλου της Εταιρείας, δεδομένου ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι μη εκτελεστικό μέλος και κατά συνέπεια 

δεν μετέχει στη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας.  
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IV. Καθήκοντα των μελών του Δ.Σ. 

Τα μέλη του Δ.Σ., συλλογικά ή ατομικά, κατά την άσκηση των ειδικών διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών 

εξουσιών που τους εκχωρούνται από το Δ.Σ., οφείλουν να ενεργούν με στόχο τη διαρκή επιδίωξη της 

ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και την εν γένει προαγωγή του εταιρικού 

συμφέροντος. 

Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει υποχρέωση πίστης στην Εταιρεία. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να ενεργούν με 

ακεραιότητα και προς το συμφέρον της Εταιρείας και να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των μη 

δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών. Δεν πρέπει να έχουν σχέση ανταγωνισμού με την Εταιρεία ή 

συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά τον κ.ν. 2190/1920 και πρέπει να αποφεύγουν κάθε θέση ή 

δραστηριότητα που δημιουργεί σύγκρουση ανάμεσα στα προσωπικά τους συμφέροντα και εκείνα της 

Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής θέσεων στο Δ.Σ. ή τη Διοίκηση ανταγωνιστικών εταιρειών, 

χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στον ν. 2190/1920 και στο άρθρο 27 του 

Καταστατικού της Εταιρείας. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα 

σημαντικά ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να επηρεάζονται άμεσα από συναλλαγές ή αποφάσεις της 

Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεμένων 

με αυτή επιχειρήσεων κατά τον κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να συνεισφέρουν την εμπειρία τους και να αφιερώνουν στα καθήκοντά τους τον 

αναγκαίο χρόνο και την απαραίτητη προσοχή. Τέλος, τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να επιδιώκουν να συμμετέχουν 

σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς και των επιτροπών, στις οποίες τοποθετούνται. 

 

V. Ανάδειξη υποψήφιων μελών του Δ.Σ.  

Βάσει του άρθου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τους μετόχους με 

θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της 

θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία. Δεν αποκλείεται η επανεκλογή τους.  

Εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο το Δ.Σ. δύναται να συστήσει επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων, προκειμένου 

να αναλάβει το έργο της ανάδειξης των υποψηφίων μελών του Δ.Σ.  

 

VI. Λειτουργία του Δ.Σ. 

Το Δ.Σ. συνέρχεται με την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.  

Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει υποχρέωση πίστης στην Εταιρεία. Τα μέλη του Δ.Σ. ενεργούν με ακεραιότητα και 

προς το συμφέρον της Εταιρείας, και διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των μη δημοσίως διαθέσιμων 

πληροφοριών.  

Εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο το Δ.Σ. δύναται να υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό 

Γραμματέα, ο οποίος θα παρίσταται στις συνεδριάσεις του. Σε αυτή την περίπτωση όλα τα μέλη του Δ.Σ. θα 

πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του εταιρικού Γραμματέα, ο ρόλος του οποίου είναι να παρέχει 

πρακτική υποστήριξη στον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Δ.Σ., συλλογικά και ατομικά, με γνώμονα τη 

συμμόρφωση του Δ.Σ. σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. 

Υπό την εποπτεία του Προέδρου, οι αρμοδιότητες του εταιρικού Γραμματέα θα περιλαμβάνουν τη 

διασφάλιση καλής ροής πληροφοριών ανάμεσα στο Δ.Σ. και τις επιτροπές του, καθώς και μεταξύ της 

ανώτατης Διοίκησης και του Δ.Σ. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση προγράμματος 

εισαγωγικής ενημέρωσης των μελών του Δ.Σ., αμέσως μετά την έναρξη της θητείας τους και τη συνεχή 

ενημέρωση και επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν στην εταιρεία. Τέλος, ο εταιρικός Γραμματέας 

θα έχει ως αντικείμενο να διασφαλίζει την αποτελεσματική οργάνωση των συνελεύσεων των μετόχων και 

την εν γένει καλή επικοινωνία των τελευταίων με το Δ.Σ., με γνώμονα τη συμμόρφωση του Δ.Σ. με τις νομικές 

και καταστατικές απαιτήσεις. Τόσο ο διορισμός όσο και η ανάκληση του εταιρικού Γραμματέα θα είναι 

υπόθεση του Δ.Σ. ως συλλογικού οργάνου.  
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Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Δ.Σ. και των επιτροπών του καταγράφονται σε πρακτικά.  

Το Δ.Σ. δύναται να διασφαλίζει την ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του 

Δ.Σ., αλλά και τη διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη.  

Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να μεριμνούν και τα ίδια για την τακτική ενημέρωσή τους, αναφορικά με τις 

επιχειρηματικές εξελίξεις και τους σημαντικότερους κινδύνους, στους οποίους είναι εκτεθειμένη η εταιρεία. 

Επίσης θα πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα για τις αλλαγές στη νομοθεσία και το περιβάλλον της αγοράς.  

Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τη Διοίκηση μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου κάθε 

πληροφορία που θεωρούν απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή.  

Εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ανεξάρτητους συμβούλους με έξοδα 

της εταιρείας, στις περιπτώσεις που το κρίνει απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Για το 

σκοπό αυτό, τα μη εκτελεστικά μέλη έχουν το δικαίωμα να προτείνουν στον Πρόεδρο το διορισμό 

εξειδικευμένων συμβούλων.  

VII. Αξιολόγηση του Δ.Σ. 

Σε περίπτωση που τούτο κριθεί αναγκαίο το Δ.Σ. δύναται να προβαίνει σε αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των επιτροπών του. Στη διαδικασία αυτή προΐσταται ο Πρόεδρος, και τα 

αποτελέσματά της να συζητούνται από το ΔΣ, ενώ σε συνέχεια της αξιολόγησης, το Δ.Σ. θα πρέπει να 

λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών.  

 

Μέρος Β’ – Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου απαρτίζουν ,το νομικό τμήμα, η μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας 

(η οποία αναφέρεται απ’ ευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου) και η Επιτροπή Ελέγχου. Κάθε μέρος του 

συστήματος  εσωτερικού ελέγχου, αναλαμβάνει το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου που του αντιστοιχεί 

ανάλογα με τον τομέα ευθύνης, το γνωστικό αντικείμενο και τις αρμοδιότητές του. Τα μέρη της μονάδας 

εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, με τη Διοίκηση, το Δ.Σ. και τους εξωτερικούς 

ελεγκτές προκειμένου να διεκπεραιώσουν τη λειτουργία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Ειδικότερα: 

I. Μονάδα εσωτερικού ελέγχου 

Το Δ.Σ συστήνει την μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, η οποία είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες 

επιχειρησιακές μονάδες, αναφέρεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργικά στην 

επιτροπή ελέγχου του Δ.Σ. και πρέπει να έχει πρόσβαση σε κάθε έγγραφο, υπηρεσία, στοιχείο ή εργαζόμενο 

της Εταιρείας.  

Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου συνεργάζεται με τους εξωτερικούς ελεγκτές της εταιρείας και τις εποπτικές 

αρχές, το δε Δ.Σ. και η διοίκηση της Εταιρείας οφείλουν να της παρέχουν όλα τα απαραίτητα μέσα και 

πληροφορίες που απαιτούνται για την υλοποίηση της αποστολής της.   

Ειδικότερα, η μονάδα εσωτερικού συνεργάζεται με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας για την 

υλοποίηση του έργου της, παρέχει, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε 

πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε 

δυνατό τρόπο τις ενέργειες παρακολούθησης και ελέγχου που ασκούνται από τις Εποπτικές Αρχές. 

Το Δ.Σ. με την υποστήριξη της επιτροπής ελέγχου ,οφείλει να παρουσιάζει στους μετόχους και το κοινό μια 

σαφή αξιολόγηση της πραγματικής θέσης και των προοπτικών της Εταιρείας, να διασφαλίζει την αξιοπιστία 

των οικονομικών καταστάσεων και την ορθότητα των εταιρικών ανακοινώσεων, όπου αυτές επιβάλλονται, 

να εποπτεύει την τήρηση του παρόντος κώδικα και εν γένει των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης εκ 

μέρους της Εταιρείας.  
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II. Επιτροπή Ελέγχου 

Βασικό μέρος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας αποτελεί η Επιτροπή Ελέγχου, που έχει 

συστήσει το Δ.Σ. με στόχο την υποστήριξη του Δ.Σ. στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού εξωτερικού ελέγχου.  

Ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι να συνεπικουρεί το Δ.Σ. διασφαλίζοντας ότι η Εταιρεία διαθέτει επαρκείς 

μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου που να διέπουν το σύνολο της δραστηριότητάς της που ανταποκρίνονται 

στην κείμενη νομοθεσία και στις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Η Επιτροπή Ελέγχου 

παρακολουθεί και επιβλέπει τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και επεμβαίνει όταν και εφ’ 

όσον το κρίνει αναγκαίο. 

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής και αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο μέλος της πρέπει να έχει αποδεδειγμένη 

επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Η Επιτροπή θα πρέπει να προεδρεύεται από 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.  

Μέσω της Επιτροπής Ελέγχου το Δ.Σ. αναπτύσσει άμεση και τακτική επαφή με τον εσωτερικό ελεγκτή και 

τους τακτικούς ελεγκτές, προκειμένου να λαμβάνει τακτική ενημέρωση από τους τελευταίους σε σχέση με 

την ορθή λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.  

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 

και είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

- η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της αξιοπιστίας των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, 

- η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του 

συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του 

εσωτερικού ελέγχου, 

- η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, 

- η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της 

αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως 

όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό 

γραφείο, 

- η εξέταση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα που 

συνδέονται με αυτή και, σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιας σύγκρουσης συμφερόντων, η υποβολή 

σχετικής αναφοράς προς το Δ.Σ.,  

- Η πρόταση στη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, γίνεται 

μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου. 

Ο τακτικός ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο οφείλει να αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που 

έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου και να επιδώσει ιδιαίτερη έκθεση 

με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις αδυναμίες των διαδικασιών που 

αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο και τουλάχιστον δύο φορές ανά χρήση.  

Είναι δυνατή η συνεδρίαση της επιτροπής με τηλεδιάσκεψη ή με κλήση συνδιάσκεψης. 
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Μέρος Γ – Αμοιβές 

Οι αμοιβές και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις τόσο των εκτελεστικών όσο και των μη εκτελεστικών μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 και είναι ανάλογες με τα προσόντα 

τους και τον χρόνο που αυτά διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και την εκπλήρωση των καθηκόντων 

που τους ανατίθενται σύμφωνα με τον Ν.3016/2002 (όπως αυτός ισχύει κάθε φορά) και υπόκεινται στους 

περιορισμούς που θέτει ο Ν.2778/1999, ως εκάστοτε ισχύει. 

Δυνάμει σχετικής πρόβλεψης του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να 

χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.  

Εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο το Δ.Σ. δύναται να συστήσει επιτροπή αμοιβών, η οποία θα προετοιμάζει 

προτάσεις προς το Δ.Σ. όσον αφορά στις αμοιβές των εκτελεστικών μελών (αλλά και των βασικών ανώτατων 

στελεχών της Διοίκησης που δεν είναι μέλη του Δ.Σ.). 

Το κριτήριο για την παροχή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. αλλά και εν γένει στα στελέχη και το λοιπό 

προσωπικό της Εταιρείας πρέπει να είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμης εταιρικής αξίας και η ισορροπία 

ανάμεσα στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη απόδοσή τους.  

Δεν επιτρέπονται και είναι άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Διευθυντές, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ’ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων 

των συζύγων των ανωτέρω. Το ίδιο ισχύει και για την παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων υπέρ αυτών ή τρίτων.  

 

Μέρος Δ – Σχέσεις με τους Μετόχους 

Ι. Επικοινωνία με τους μετόχους 

Το Δ.Σ. πρέπει να μεριμνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου με τους μετόχους της 

Εταιρείας, ιδιαίτερα δε με εκείνους που έχουν σημαντικές συμμετοχές και μακροπρόθεσμη προοπτική. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για συναντήσεις με μετόχους 

της Εταιρείας με σημαντικές συμμετοχές, και να συζητούν μαζί τους ζητήματα που αφορούν στη 

διακυβέρνηση της Εταιρείας.  

Ο Πρόεδρος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι απόψεις των μετόχων γνωστοποιούνται στο Δ.Σ.  

Η Εταιρεία διατηρεί ενεργό ιστότοπο, στον οποίο δημοσιεύει τον παρόντα Κώδικα που περιέχει την 

περιγραφή της εταιρικής της διακυβέρνησης, τη διοικητική της διάρθρωση, το ιδιοκτησιακό της 

καθεστώτος, καθώς και άλλες χρήσιμες για τους μετόχους και τους επενδυτές πληροφορίες.  

 

ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, που συγκαλείται από το Δ.Σ. κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Καταστατικού και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά 

την Εταιρεία.  

Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το άρθρο 12 παρ. β’ του 

καταστατικού. 

Δυνάμει σχετικής διάταξης του άρθρου 9 του Καταστατικού η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική 

αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη. 

Το Δ.Σ. πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι 

πλήρως ενημερωμένοι για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, 

συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική 

Συνέλευση.  
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Σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Νόμου 3884/2010, η Εταιρεία πρέπει να αναρτά στον ιστότοπό της είκοσι 

(20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με:  

 - την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,  

 - τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εισαγωγής 

θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων 

τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν,  

 - τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου και τα 

χρησιμοποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου,  

 - την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των αποφάσεων 

προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,  

 - τον προτεινόμενο κατάλογο υποψήφιων μελών του Δ.Σ. και  

 - τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλησης. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και οι Πρόεδροι των 

επιτροπών του Δ.Σ. καθώς και ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους, που 

τίθενται προς συζήτηση, και επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που μπορεί να ζητήσουν οι μέτοχοι. 

 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από 

τους μετόχους.  

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνει μέριμνα ώστε, εφ’ όσον τεθεί σχετικό ζήτημα, να 

προστατεύονται τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο άρθρο 8 του 

καταστατικού και στις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 2190/1920. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡ. 7 & 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) 
 

Η παρούσα Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της περιέχει πρόσθετες αναλυτικές πληροφορίες σύμφωνα με τις παρ. 7 & 8 του Άρθρου 4 του Ν. 

3556/2007 και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες διακόσια 

τριάντα έξι ευρώ (€8.200.236), διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τρεις 

χιλιάδες διακόσιες (11.233.200) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 

εβδομήντα τριών λεπτών του ευρώ (€ 0,73) η κάθε μία. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι, στο σύνολό 

τους, εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» 

της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 

από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. 

 

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι 

συμμετέχουν στη διοίκηση και στα κέρδη της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις του 

Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή 

παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. Οι μέτοχοι ασκούν 

τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων. 

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 13 § 7, του Ν. 2190/1920 και στο άρθρο 5 του Καταστατικού. 
 

Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στον κομιστή της μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και το 

αργότερο σε επτά εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του 

μερίσματος. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζονται οι ημερομηνίες αποκοπής και 

προσδιορισμού δικαιούχων, η ημερομηνία καταβολής και ο τρόπος πληρωμής του μερίσματος. Η 

πληροφόρηση αυτή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου και στην  επίσημη 

ιστοσελίδα της Εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα ανακοινώνεται και στον τύπο. Η πληρωμή του 

μερίσματος γίνεται μέσω πιστωτικού ιδρύματος της επιλογής της Εταιρείας (Πληρώτρια Τράπεζα). 

Στην Πληρώτρια Τράπεζα καταβάλλεται το σύνολο του καταβλητέου μερίσματος το οποίο 

διανέμεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει η Εταιρεία Ελληνικά 

Χρηματιστήρια Α.Ε. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.  
 

Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για μια πενταετία, αφ’ ότου κατέστησαν απαιτητά, 

παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.  
 

Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είτε 

αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στη Γενική 

Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να δεσμεύσουν - μέσω του χειριστή τους ή, στην περίπτωση που οι 

μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό, μέσω της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - 

το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης 

μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 

πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να 

καταθέσουν τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων. 
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II. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας 
 

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται βάσει των διαδικασιών που ορίζει ο Νόμος και οι 

διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ δεν υφίστανται βάσει καταστατικού 

περιορισμοί στη μεταβίβασή τους. 

 

III. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 

του Ν. 3556/2007 
 

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (άνω του 5%) κατά την 31/12/2017: 

• Ο κ. Κοντομηνάς Δημήτριος κατέχει άμεσα 4.983.477 μετοχές, ήτοι το 44,36382% των 

μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

• Η εταιρεία ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. κατέχει άμεσα 974.697 μετοχές, ήτοι το 8,67693% των 

μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η δε έμμεση συμμετοχή του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΜΟΙΡΙΔΗ ανέρχεται στο 8,67693% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 

της Εταιρείας. 

 

IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα 

ελέγχου. 

 

V. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
 

Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που 

απορρέουν από τις μετοχές της. 

 

VI. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας 
 

Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες 

συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων  

ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 

 

VII. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού 
 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 

2190/1920, εκτός από τις εξής ρυθμίσεις: α) δεν προβλέπεται ότι μέλος του Δ.Σ. μπορεί να είναι και 

νομικό πρόσωπο, β) δεν παρέχεται ιδιαίτερο δικαίωμα σε μετόχους να διορίζουν μέλη του Δ.Σ., γ) 

δεν προβλέπεται εκλογή μελών Δ.Σ. βάσει καταλόγων, ε) δεν προβλέπεται η εκλογή 

αναπληρωματικών μελών και στ) σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή εν γένει απώλειας της 

ιδιότητας μέλους ή μελών του Δ.Σ., τα εναπομείναντα μέλη δεν δύνανται να συνεχίσουν το έργο 

τους άνευ αντικατάστασης των ελλειπόντων μελών. Οι κανόνες περί τροποποίησης του 

καταστατικού της Εταιρείας δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 

2190/1920.
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VIIΙ. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) και γ) του Κ.Ν. 2190/1920 και σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 του καταστατικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις 

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο 

της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία 

τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί 

να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της 

σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.  Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου 

μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε 

χρόνια για κάθε ανανέωση. 

 

Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 

 

IX. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής 

ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

 

Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

 

X. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας 

 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό 

της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή 

απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας 

πρότασης. 

 

 

 

 

Αθήνα, 30 Απριλίου 2018 

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

Δημήτριος Κοντομηνάς 

 

Δημήτριος Πολιτόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΕΚΘΕΣΗ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους µετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. – ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» 
µε δ.τ. «INTEΡΤΕΚ Α.Ε.». 

 
 
Έκθεση Ελέγχου ε̟ί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων  
 
Γνώµη  
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. – 

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (η Εταιρεία), οι ο̟οίες α̟οτελούνται α̟ό την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής 
θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της χρήσεως ̟ ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και ̟ ερίληψη σηµαντικών λογιστικών 
αρχών και µεθόδων και λοι̟ές ε̟εξηγηµατικές ̟ληροφορίες.  
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ̟αρουσιάζουν εύλογα, α̟ό κάθε 
ουσιώδη ά̟οψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. – ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ κατά 
την 31 ∆εκεµβρίου 2017, τη χρηµατοοικονοµική τους ε̟ίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση ̟ου 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ό̟ως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.  
 
Βάση γνώµης 
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυ̟α Ελέγχου (∆ΠΕ) ό̟ως αυτά έχουν 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα ̟ρότυ̟α αυτά ̟εριγράφονται 
̟εραιτέρω στην ̟αράγραφο της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι α̟ό την Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισµού µας σύµφωνα 
µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Ε̟αγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύ̟ων 
∆εοντολογίας Ελεγκτών, ό̟ως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις α̟αιτήσεις 
δεοντολογίας ̟ου σχετίζονται µε τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και 
έχουµε εκ̟ληρώσει τις δεοντολογικές µας υ̟οχρεώσεις σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της ισχύουσας 
νοµοθεσίας και του ̟ροαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια ̟ου 
έχουµε α̟οκτήσει είναι ε̟αρκή και κατάλληλα να ̟αρέχουν βάση για τη γνώµη µας.  
 
Σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου  

Τα σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου είναι εκείνα τα θέµατα ̟ου, κατά την ε̟αγγελµατική µας κρίση, ήταν 
εξέχουσας σηµασίας στον έλεγχό µας ε̟ί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως. 
Τα θέµατα αυτά και οι σχετιζόµενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιµετω̟ίστηκαν στο ̟λαίσιο του 
ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαµόρφωση της γνώµης µας ε̟ί αυτών 
και δεν εκφέρουµε ξεχωριστή γνώµη για τα θέµατα αυτά.  
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Σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου Αντιµετώ̟ιση ελεγκτικού θέµατος 

Ανακτησιµότητα εµ̟ορικών α̟αιτήσεων    
 

Ό̟ως αναφέρεται στη σηµείωση 14 των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων την 31η 
∆εκεµβρίου 2017, οι εµ̟ορικές α̟αιτήσεις της 
Εταιρείας ανέρχονται σε ̟ ερί̟ου € 7.548 χιλ. (€ 8.209 
χιλ. την 31.12.2016). Στα ανωτέρω ̟οσά 
̟εριλαµβάνεται και σχετική συσσωρευµένη 
α̟οµείωση η ο̟οία ανέρχεται σε € 1.185 χιλ. (€ 1.144 
χιλ. την 31.12.2016).  
 
Οι εµ̟ορικές α̟αιτήσεις της Εταιρείας 
̟εριλαµβάνουν κυρίως α̟αιτήσεις α̟ό ̟ελάτες 
χονδρικής εσωτερικού. Πλέον των µεγάλων 
αλυσίδων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, οι 
εµ̟ορικές α̟αιτήσεις ̟εριλαµβάνουν και υ̟όλοι̟α 
µε εξουσιοδοτηµένους συνεργάτες. Η γενικότερη 
οικονοµική κρίση και η συνεχιζόµενη ύφεση  κατά 
τη διάρκεια του τρέχοντος έτους , αύξησε τους 
κινδύνους ε̟ισφάλειας α̟ό τους εν λόγω ̟ελάτες 
της Εταιρείας λόγω κυρίως της γενικευµένης 
έλλειψης ρευστότητας. Η Εταιρεία εκτίθεται σε 
αυξηµένο ̟ιστωτικό κίνδυνο όταν οι ̟ελάτες 
αδυνατούν να αντα̟εξέλθουν στις συµβατικές τους 
υ̟οχρεώσεις. 
 
Η ∆ιοίκηση για να εκτιµήσει το ̟οσό της 
α̟οµείωσης των εµ̟ορικών της α̟αιτήσεων, 
αξιολογεί την ανακτησιµότητα των εµ̟ορικών 
α̟αιτήσεων ε̟ισκο̟ώντας την ληκτότητα των 
υ̟ολοί̟ων των ̟ελατών,το ̟ιστωτικό ιστορικό τους 
και την διευθέτηση των µεταγενέστερων ̟ληρωµών 
σύµφωνα µε τον εκάστοτε διακανονισµό. 
 
∆εδοµένης της σηµαντικότητας του κονδυλίου στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και του ε̟ι̟έδου 
της κρίσης και των εκτιµήσεων ̟ου α̟αιτήθηκαν 
α̟ό τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας {σηµείωση 2.2 (α)}, 
θεωρούµε ̟ως αυτό α̟οτελεί ένα α̟ό τα 
σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου. 
 
 

 

Οι ελεγκτικές µας διαδικασίες σχετικά µε την 
ανακτησιµότητα των εµ̟ορικών α̟αιτήσεων 
̟εριλάµβαναν, µεταξύ άλλων: 

• Την κατανόηση και την εξέταση των 
διαδικασιών ̟ιστωτικού ελέγχου της Εταιρείας 
καθώς και των βασικών δικλίδων σχετικά µε τη 
χορήγηση ̟ιστώσεων στους ̟ελάτες. 

• Την εκτίµηση των ̟αραδοχών και της 
µεθοδολογίας ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε α̟ό την 
Εταιρεία για τον ̟ροσδιορισµό της 
ανακτησιµότητας των εµ̟ορικών της 
α̟αιτήσεων ή του χαρακτηρισµού τους ως 
ε̟ισφαλείς. 

• Την εξέταση των α̟αντητικών ε̟ιστολών των 
δικηγόρων, για θέµατα ̟ου χειρίστηκαν κατά 
τη διάρκεια του έτους για τον εντο̟ισµό τυχόν 
θεµάτων ̟ου υ̟οδεικνύουν υ̟όλοι̟α α̟ό 
εµ̟ορικές α̟αιτήσεις ̟ου δεν είναι 
ανακτήσιµα στο µέλλον. 

• Την εξέταση της ληκτότητας των υ̟ολοί̟ων 
των εµ̟ορικών α̟αιτήσεων στο τέλος της 
χρήσης και τον εντο̟ισµό τυχόν οφειλετών µε 
οικονοµική δυσχέρεια. Συζήτηση µε τη 
∆ιοίκηση και αξιολόγηση των δηµοσίως 
διαθεσίµων στοιχείων και ̟ληροφοριών. 

• Τον ε̟αναϋ̟ολογισµό της α̟οµείωσης των 
εµ̟ορικών α̟αιτήσεων λαµβάνοντας υ̟όψη 
συγκεκριµένες ̟αραµέτρους για οφειλέτες, 
ό̟ως την ληκτότητα υ̟ολοί̟ων, τους 
µεγάλους οφειλέτες και τους οφειλέτες υψηλού 
κινδύνου. 

• Την αξιολόγηση ανακτησιµότητας των 
υ̟ολοί̟ων συγκρίνοντας τα ̟οσά του τέλους 
της χρήσης µε µεταγενέστερες 
εισ̟ράξεις/τακτο̟οιήσεις. 

• Ε̟ι̟λέον αξιολογήσαµε την ε̟άρκεια και την 
καταλληλότητα των γνωστο̟οιήσεων στη 
σηµείωση 14 των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων.  
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Σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου Αντιµετώ̟ιση ελεγκτικού θέµατος 

Α̟οτίµηση α̟οθεµάτων  
 

Ό̟ως αναφέρεται στη σηµειώση 13 των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, την 31η 
∆εκεµβρίου 2017, η Εταιρεία κατέχει α̟οθέµατα 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών ̟ερί̟ου € 
3.992 χιλ. (̟ερί̟ου € 4.816 χιλ. την 31.12.2016). 
 
Ό̟ως ̟εριγράφεται στη σηµείωση 2.2 (ζ) (Βασικές 
λογιστικές αρχές) των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων, τα α̟οθέµατα α̟οτιµώνται στη 
χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσεως και 
καθαρής ρευστο̟οιήσιµης αξίας. Μέρος των 
α̟οθεµάτων κινείται βραδέως και το γεγονός 
αυτό, λόγω της φύσης των ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών ̟ου είναι ευάλωτα στην 
τεχνολογική α̟αξίωση, ενέχει τον κίνδυνο 
υ̟ερεκτίµησης της αξίας τους. 
 
Ως εκ τούτου, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας διενεργεί 
εκτιµήσεις {σηµείωση 2.2 (στ)} για τον 
̟ροσδιορισµό των κατάλληλων α̟οµειώσεων για 
̟αρωχηµένα α̟οθέµατα βασιζόµενη σε 
λε̟τοµερείς αναλύσεις των βραδέως κινούµενων 
α̟οθεµάτων και σε µελλοντικά σχέδια 
ρευστο̟οίησής τους. Ε̟ι̟λέον η Εταιρεία, σε κάθε 
̟ερίοδο αναφοράς ̟ροβαίνει σε φυσική 
καταστροφή των χαρακτηρισθέντων ̟ρος 
α̟αξίωση α̟οθεµάτων.  
 
Θεωρούµε ότι η αξιολόγηση της α̟οτίµησης των 
α̟οθεµάτων της Εταιρείας είναι ένα α̟ό τα 
σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου αφενός γιατί τα 
α̟οθέµατα είναι α̟ό τα κυριότερα στοιχείο του 
Ενεργητικού και αφετέρου λόγω των 
υ̟οκειµενικής φύσης των σηµαντικών εκτιµήσεων 
και κρίσεων της ∆ιοίκησης για τον ̟ροσδιορισµό 
της καθαρής ρευστο̟οιήσιµης αξίας τους και τον 
υ̟ολογισµό της αντίστοιχης ̟ρόβλεψης 
α̟αξίωσής τους σε κάθε ̟ερίοδο αναφοράς. 

 

Αξιολογήσαµε το εύλογο των ̟αραδοχών της 
∆ιοίκησης ̟ου εφαρµόστηκαν για την α̟οτίµηση 
της αξίας των 
α̟οθεµάτων α̟ό: 

• Την καταγραφή των διαδικασιών και 
δικλίδων διαχείρισης α̟οθεµάτων ̟ου έχει 
σχεδιάσει η ∆ιοίκηση της Εταιρείας 
αναφορικά µε τα α̟οθέµατα. 

• Την ̟αρακολούθηση της φυσικής 
α̟ογραφής στον κύριο α̟οθηκευτικό χώρο. 

• Την εξέταση δείγµατος εµ̟ορευµάτων µε 
σκο̟ό την ε̟ιβεβαίωση του ορθού 
υ̟ολογισµού του κόστους κτήσης των 
α̟οθεµάτων σύµφωνα µε τα τιµολόγια 
αγορών και τον ορθό ε̟ιµερισµό των 
εξόδων αγοράς. 

• Την εξέταση της ̟ληρότητας της α̟οτίµησης 
µε τη σύγκριση της καθαρής 
ρευστο̟οιήσιµης αξίας, ̟ου εκτιµήσαµε µε 
τη χρήση λογισµικού ανάλυσης δεδοµένων 
για δείγµα ̟ωλήσεων µετά την ηµεροµηνία 
αναφοράς, µε το κόστος κτήσης των 
α̟οθεµάτων. 

• Την εξέταση του ισοζυγίου α̟οθήκης µε τη 
χρήση λογισµικού ανάλυσης δεδοµένων για 
τον εντο̟ισµό ακίνητων και βραδέως 
κινούµενων α̟οθεµάτων. 

• Ε̟ι̟λέον αξιολογήσαµε την ε̟άρκεια και 
την καταλληλότητα των γνωστο̟οιήσεων 
στη σηµείωση 13 των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Άλλες ̟ληροφορίες  
 
Η διοίκηση είναι υ̟εύθυνη για τις άλλες ̟ληροφορίες. Οι άλλες ̟ληροφορίες ̟εριλαµβάνουν την Έκθεση 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την ο̟οία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση ε̟ί Άλλων 
Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων” και τις ∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αλλά 
δεν ̟εριλαµβάνουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου ε̟ί αυτών.  
 

Η γνώµη µας ε̟ί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων δεν καλύ̟τει τις άλλες ̟ληροφορίες και δεν 
εκφράζουµε µε τη γνώµη αυτή ο̟οιασδή̟οτε µορφής συµ̟έρασµα διασφάλισης ε̟ί αυτών.  
 

Σε σχέση µε τον έλεγχό µας ε̟ί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να 
αναγνώσουµε τις άλλες ̟ληροφορίες και, µε τον τρό̟ο αυτό, να εξετάσουµε εάν οι άλλες ̟ληροφορίες είναι 
ουσιωδώς ασυνε̟είς µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή τις γνώσεις ̟ ου α̟οκτήσαµε κατά τον έλεγχο 
ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Εάν, µε βάση τις εργασίες ̟ου έχουµε εκτελέσει, 
καταλήξουµε στο συµ̟έρασµα ότι υ̟άρχει ουσιώδες σφάλµα σε αυτές τις άλλες ̟ληροφορίες, είµαστε 
υ̟οχρεωµένοι να αναφέρουµε το γεγονός αυτό. ∆εν έχουµε τί̟οτα να αναφέρουµε σχετικά µε το θέµα αυτό.  
 
 
 

Σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου Αντιµετώ̟ιση ελεγκτικού θέµατος 

Αναγνώριση εσόδων  
 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε για 
την χρήση ̟ου έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017 
σε ̟ερί̟ου € 28.512 χιλ. (€ 30.230 χιλ.για την 
χρήση ̟ου έληξε την 31.12.2016). 
 
Σχετική αναφορά για τα έσοδα γίνεται στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις στη 
σηµείωση 2.2 (µ) (βασικές λογιστικές αρχές) 
και στη Σηµείωση 3 (κύκλος εργασιών) των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
 
Αναφορικά µε τον κλάδο εµ̟ορίας 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών 
αξιολογήθηκε ότι υφίσταται αυξηµένος 
κίνδυνος α̟άτης στην ορθή αναγνώριση των 
εσόδων. O κίνδυνος σχετίζεται µε την ακρίβεια 
και ̟ληρότητα των υ̟ολογιζόµενων 
εκ̟τώσεων ̟ρος τους ̟ελάτες λόγω ε̟ίτευξης 
στόχων ̟ωλήσεων ή ειδικών συµφωνιών, 
καθώς η εν λόγω ̟εριοχή είναι, ενδογενώς, 
̟ερισσότερο ε̟ιρρε̟ής στην ̟αραβίαση των 
δικλίδων α̟ό τη ∆ιοίκηση. 
 

 

Οι βασικές ελεγκτικές διαδικασίες ̟ου 
̟ραγµατο̟οιήσαµε ̟εριλάµβαναν µεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

• Κατανόηση των ̟ολιτικών και διαδικασιών για την 
αναγνώριση των εσόδων καθώς και των δικλείδων 
ασφαλείας, σχετικά µε τις εκ̟τώσεις λόγω ε̟ίτευξης 
στόχων ̟ωλήσεων ή ειδικών συµφωνιών µε ̟ελάτες, 
καταγραφή της φύσης και των ̟ιθανών 
ιδιαιτεροτήτων ανά ̟εριοχή και αξιολόγηση της 
ύ̟αρξης τυχόν ασυνήθιστων ή µοναδικών 
συναλλαγών. 

• Έλεγχο του ορθού διαχωρισµού των χρήσεων, 
εξετάζοντας ̟ωλήσεις ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν 
κοντά στην ηµεροµηνία λήξης της ̟εριόδου 
αναφοράς και αµέσως µετά α̟ό αυτή, µέσω 
συσχέτισης των τιµολογίων µε τα αντίστοιχα δελτία 
α̟οστολής. 

• Στοχευµένες αναλυτικές διαδικασίες για 
τονεντο̟ισµό τυχόν ασυνήθιστων µεταβολών και 
συναλλαγών ̟ου χρήζουν ̟εραιτέρω διερεύνησης. 

• Εξέταση σηµαντικών συµβάσεων ̟ελατών για τον 
εντο̟ισµό, την καταγραφή και την κατανόηση 
̟ερί̟λοκων όρων και ̟ροϋ̟οθέσεων, µε σκο̟ό να 
διασφαλιστεί η καταλληλόλητα του 
ακολουθούµενου λογιστικού χειρισµού µε βάση τις 
υφιστάµενες λογιστικές αρχές και µεθόδους 
αναγνώρισης των εσόδων. 

• Σε δείγµα εκδοθέντων ̟ιστωτικών τιµολογίων, 
διενεργήσαµε ε̟αναϋ̟ολογισµό των εκ̟τώσεων 
βάσει του ε̟ιβεβαιωµένου τζίρου ανά ̟ερί̟τωση 
και  των όρων των συµβάσεων. 

• Ε̟ι̟λέον αξιολογήσαµε την ε̟άρκεια και την 
καταλληλότητα των γνωστο̟οιήσεων στη σηµείωση 
3 των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
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Ευθύνες της διοίκησης και των υ̟ευθύνων για τη διακυβέρνηση ε̟ί των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων  
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη ̟αρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ ό̟ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση, ό̟ως και για 
εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου ̟ου η διοίκηση καθορίζει ως α̟αραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων α̟αλλαγµένων α̟ό ουσιώδες σφάλµα, ̟ου 
οφείλεται είτε σε α̟άτη είτε σε λάθος.  
 
Κατά την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υ̟εύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστο̟οιώντας ό̟ου 
συντρέχει τέτοια ̟ερί̟τωση, τα θέµατα ̟ου σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση 
της λογιστικής βάσης της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε ̟ροτίθεται να 
ρευστο̟οιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική 
ε̟ιλογή α̟ό το να ̟ροχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.  
 
Η Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη ε̟ο̟τείας της διαδικασίας 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς της Εταιρείας.  
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων  
 
Οι στόχοι µας είναι να α̟οκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά ̟όσο οι χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι α̟αλλαγµένες α̟ό ουσιώδες σφάλµα, ̟ου οφείλεται είτε σε α̟άτη είτε 
σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η ο̟οία ̟εριλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση 
συνιστά διασφάλιση υψηλού ε̟ι̟έδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος ̟ου διενεργείται σύµφωνα µε 
τα ∆ΠΕ, ό̟ως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντο̟ίζει ̟άντα ένα ουσιώδες 
σφάλµα, όταν αυτό υ̟άρχει. Σφάλµατα δύναται να ̟ροκύψουν α̟ό α̟άτη ή α̟ό λάθος και θεωρούνται 
ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µ̟ορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα ε̟ηρέαζαν τις 
οικονοµικές α̟οφάσεις των χρηστών, ̟ου λαµβάνονται µε βάση αυτές τις χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις. 
  
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ ό̟ως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, 
ασκούµε ε̟αγγελµατική κρίση και διατηρούµε ε̟αγγελµατικό σκε̟τικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ελέγχου. Ε̟ίσης: 
 

 • Εντο̟ίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, 
̟ου οφείλεται είτε σε α̟άτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες ̟ου 
αντα̟οκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και α̟οκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια ̟ου είναι ε̟αρκή και 
κατάλληλα για να ̟αρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντο̟ισµού ουσιώδους σφάλµατος 
̟ου οφείλεται σε α̟άτη είναι υψηλότερος α̟ό αυτόν ̟ου οφείλεται σε λάθος, καθώς η α̟άτη µ̟ορεί να 
εµ̟εριέχει συµ̟αιγνία, ̟λαστογραφία, εσκεµµένες ̟αραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή ̟αράκαµψη 
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.  

 • Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου ̟ου σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκο̟ό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις ̟εριστάσεις, αλλά όχι µε σκο̟ό την διατύ̟ωση γνώµης ε̟ί 
της α̟οτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 • Αξιολογούµε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστο̟οιήσεων ̟ου έγιναν α̟ό τη διοίκηση. 
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 • Α̟οφαινόµαστε για την καταλληλόλητα της χρήσης α̟ό τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 
συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια ̟ου α̟οκτήθηκαν για το εάν υ̟άρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες ̟ου µ̟ορεί να υ̟οδηλώνουν ουσιώδη 
αβεβαιότητα ως ̟ρος την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συµ̟εράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υ̟οχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
ε̟ιστήσουµε την ̟ροσοχή στις σχετικές γνωστο̟οιήσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ή εάν 
αυτές οι γνωστο̟οιήσεις είναι ανε̟αρκείς να διαφορο̟οιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµ̟εράσµατά µας 
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια ̟ου α̟οκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως α̟οτέλεσµα η Εταιρεία να ̟αύσει να λειτουργεί 
ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

 • Αξιολογούµε τη συνολική ̟αρουσίαση, τη δοµή και το ̟εριεχόµενο των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων, συµ̟εριλαµβανοµένων των γνωστο̟οιήσεων, καθώς και το κατά ̟όσο οι 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις α̟εικονίζουν τις υ̟οκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρό̟ο 
̟ου ε̟ιτυγχάνεται η εύλογη ̟αρουσίαση.  

 
Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινο̟οιούµε στους υ̟εύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και 
το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµ̟εριλαµβανοµένων 
ό̟οιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντο̟ίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
µας. 
  
Ε̟ι̟λέον, δηλώνουµε ̟ρος τους υ̟εύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουµε συµµορφωθεί µε τις σχετικές 
α̟αιτήσεις δεοντολογίας ̟ερί ανεξαρτησίας και γνωστο̟οιούµε ̟ρος αυτούς όλες τις σχέσεις και άλλα 
θέµατα ̟ου µ̟ορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι ε̟ηρεάζουν την ανεξαρτησία µας και τα σχετικά µέτρα 
̟ροστασίας, ό̟ου συντρέχει ̟ερί̟τωση. 
 
Α̟ό τα θέµατα ̟ου γνωστο̟οιήθηκαν στους υ̟εύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουµε τα θέµατα 
εκείνα ̟ου ήταν εξέχουσας σηµασίας για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας 
̟εριόδου και ως εκ τούτου α̟οτελούν τα σηµαντικότερα θέµατα ελέγχου. 
 
Έκθεση ε̟ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων  
 
1. Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
Λαµβάνοντας υ̟όψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της ∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ̟ου ̟εριλαµβάνεται στην έκθεση 
αυτή, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (µέρος Β), 
σηµειώνουµε ότι: 
  
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ̟εριλαµβάνεται δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης, η ο̟οία ̟αρέχει τα ̟ληροφοριακά στοιχεία ̟ου ορίζονται στο άρθρο 43ββ του κ.ν. 
2190/1920.  
 
β) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες νοµικές α̟αιτήσεις του άρθρου 43α και της ̟αραγράφου 1 (̟ερι̟τώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 
43ββ του κ.ν. 2190/1920 και το ̟εριεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης ̟ου έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2017.  
 
γ) Με βάση τη γνώση ̟ου α̟οκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Eταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. – ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ και το ̟εριβάλλον της, δεν έχουµε εντο̟ίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.  
 
2. Συµ̟ληρωµατική Έκθεση ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου  
Η γνώµη µας ε̟ί των συνηµµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι συνε̟ής µε τη 
Συµ̟ληρωµατική Έκθεσή µας ̟ρος την Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου της Εταιρείας, ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό το άρθρο 
11 του κανονισµού της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014.  
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3. Παροχή Μη Ελεγκτικών Υ̟ηρεσιών  
∆εν ̟αρείχαµε στην Εταιρεία µη ελεγκτικές υ̟ηρεσίες ̟ου α̟αγορεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 5 του 
κανονισµού της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 ή λοι̟ές ε̟ιτρε̟όµενες µη ελεγκτικές υ̟ηρεσίες. 
 
 4. ∆ιορισµός Ελεγκτή  
∆ιοριστήκαµε για ̟ρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας µε την α̟ό 30 Ιουνίου 2015 
α̟όφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων. Έκτοτε ο διορισµός µας έχει αδιαλεί̟τως 
ανανεωθεί για µια συνολική ̟ερίοδο 3 ετών µε βάση τις κατ’ έτος λαµβανόµενες α̟οφάσεις της τακτικής 
γενικής συνέλευσης. 
 
 
 

 

 
 
 
 
ΑUDIT PLUS Α.Ε. 
 Μεταµορφώσεως 1 &  
Λ. Πεντέλης 104 
ΤΚ 152 34 Χαλάνδρι 
ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ: 172 

 Χαλάνδρι , 30 Α̟ριλίου 2018 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 
 

Γεράσιµος Αναστ. Ζαφειράτος 
ΑΜ ΣΟΕΛ: 20901 
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INTERTECHA.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 

(ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

χρήσης 

 

 

 

 

1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 

(ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

Σημ. 01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016

Κύκλος εργασιών 3                      28.512                      30.230 

Κόστος πωληθέντων 4                    (23.907)                    (25.349)

Μικτό κέρδος                        4.605                        4.881 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6                       (2.078)                       (2.123)

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 6                       (3.459)                       (4.785)

Λοιπά έξοδα                            (16)                            (48)

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 5                            616                            713 

Χρηματοοικονομικά  έσοδα                              21                              24 

Χρηματοοικονομικά  έξοδα 7                          (790)                          (838)

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις λόγω πτώχευσης 14                            (41)                          (411)

Απομείωση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενων 

στην εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη ή τις ζημίες 12                            (44)                               -   

Ζημίες προ φόρων                       (1.186)                       (2.587)

Φόρος εισοδήματος 8                              43                            (56)

Ζημίες μετά από φόρους  (Α)                       (1.143)                       (2.643)

Κέρδη/(Ζημίες) από επαναμέτρηση προγραμμάτων καθορισμένων 

παροχών 19                              14                            (16)

Φόροι εισοδήματος 8                               (4)                                5 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)                              10                            (11)

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (Α)+(Β)                       (1.133)                       (2.654)

Ζημίες ανά μετοχή  (βασικές και απομειωμένες) 9                    (0,1018)                    (0,2353)

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Βασικός )              11.233.200              11.233.200 

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Απομειωμένος)              11.233.200              11.233.200 

Zημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων                          (332)                       (1.362)

Zημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων                            (94)                       (1.163)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 

(ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

Σημ. 31.12.2017 31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 10           3.724           3.745 

Ασώματα πάγια στοιχεία 10              478              503 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 11              182              783 

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με μεταβολές 

στα κέρδη ή τις ζημίες 12, 24                    -                 44 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων           4.384           5.075 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 13           3.992           4.816 

Εμπορικές απαιτήσεις 14           7.548           8.209 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 15           2.215           2.074 

Χρηματικά διαθέσιμα 16              237              407 

Σύνολο Κυκλοφορούντων  περιουσιακών στοιχείων         13.992         15.506 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ         18.376         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       (13.675)       (12.542)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων           9.423         10.556 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 20              973              473 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 19              273              300 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9              192              231 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων           1.438           1.004 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές 22           3.272           3.504 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 21           3.358           4.070 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 20              218              913 

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι                 30                 30 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 23              637              504 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων           7.515           9.021 

Σύνολο Υποχρεώσεων           8.953         10.025 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ         18.376         20.581 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 

(ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 χρήσεως                              -                                       -                                      -                      (2.643)                   (2.643)

Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα/(έξοδα) χρήσεως                              -                                       -                                      -                            (11)                         (11)

Μεταφορά αφορολόγητων αποθεματικών                              (376)                           376                              - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης 31 Δεκεμβρίου 2016                     8.200                              3.746                          11.152                    (12.542)                   10.556 

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

Ζημίες μετά από φόρους χρήσεως                              -                                       -                                      -                      (1.143)                   (1.143)

Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα/(έξοδα) χρήσεως                              -                                       -                                      -                              10                           10 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης 31 Δεκεμβρίου 2017                     8.200                              3.746                          11.152                    (13.675)                     9.423 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 

(ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

Σημ. 01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  

Ζημίες προ φόρων                    (1.186)                    (2.587)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 6                         238                         199 

Προβλέψεις                         210                         610 

Απομείωση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία με 

μεταβολές στα κέρδη ή τις ζημίες 12                           44                              - 

Χρηματοοικονομικά έξοδα                         769                         814 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση/ (αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων                         601                            (1)

Μείωση αποθεμάτων                         642                         431 

Μείωση απαιτήσεων                         479                         972 

Μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)                          (99)                    (2.313)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 7                       (790)                       (838)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες (α)                         908                    (2.713)

Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων                       (192)                       (527)

Τόκοι εισπραχθέντες                           21                           24 

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής 15                               -                         100 

Σύνολο εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες (β)                       (171)                       (403)

Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις βραχυπρόθεσμων δανείων                   11.429                   12.731 

Εξοφλήσεις βραχυπρόθεσμων δανείων                  (12.141)                    (9.862)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)                       (195)                       (800)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από/(για) χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)                       (907)                     2.069 

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)                       (170)                    (1.047)

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 16                         407                     1.454 

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 16                         237                         407 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ιδρύθηκε το 1990 και δραστηριοποιείται ως 

αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας του οίκου 

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 01-04-2018, 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 Printing 

Services). 

 

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 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται στα 56 άτομα. Στις 31 

Δεκεμβρίου 2016 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας ήταν 62 άτομα. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για 

τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017, στις 30 Απριλίου 2018. Οι αναφερόμενες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. 

2.1 ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ε.Ε.). 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, 

εκτός από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα οποία 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Επίσης, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με την 

παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. 
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Η προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση 

κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτεί την κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των 

λογιστικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι 

εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις 

λογιστικές καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στην σημείωση 2.3. 

 

2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

(α) Μετατροπή ξένων νομισμάτων 

 

(1) Νόμισμα μέτρησης και αναφοράς 

 

Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της Εταιρείας είναι το Ευρώ.Κατά συνέπεια οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το νόμισμα αποτίμησης 

της Εταιρείας. 

 

(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν 

κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα 

κατά την ημερομηνίασύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται, ώστε να 

αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας σύνταξης. Τα κέρδη και οι 

ζημίες που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές (και από τη μετατροπή σε Ευρώ των 

στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού,που απαιτούνται ή οφείλονται, σε ξένο 

νόμισμα) αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

(β) Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις 

αξίες κτήσης τους ή στις αξίες κόστους, όπως αυτές  προσδιορίστηκαν βάσει εύλογων αξιών 

κατά την ημερομηνία μετάβασης, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απαξιώσεις 

αυτών. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση 

των στοιχείων. 

 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων 

παγίων ή ως ξεχωριστά πάγια, μόνο κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του πάγιου 

στοιχείου και με την προϋπόθεση ότι το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το 

κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα της περιόδου που 

πραγματοποιούνται. 

 

Οι αποσβέσεις των λοιπών  ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της  ωφέλιμης ζωής τους που 

λαμβάνεταιωςακολούθως : 

 

Κτίρια 35 έτη 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός  5 έτη 

Αυτοκίνητα  5-10 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός  5-10 έτη 
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 

καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

 

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

σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική 

περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα χρήσης. Όταν τα αποσυρόμενα ή πωλούμενα ενσώματα πάγια έχουν 

αποτιμηθεί στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα 

ίδια κεφάλαια κατά την απόσυρση ή πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. 

 

(γ) Ασώματες ακινητοποιήσεις 

 

Λογισμικό (και προγράμματα) 

 

Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν στο κόστος αγοράς λογισμικού, καθώς και κάθε δαπάνη 

που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες 

που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις 

αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο 

αρχικό κόστος του λογισμικού. Το κόστος αγοράς που αναγνωρίζεται ως ασώματη 

ακινητοποίηση αποσβένεται με χρήση  της σταθερής μεθόδου στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 

του (5-8) έτη. 

 

(δ) Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται 

για πιθανή ζημία απομείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η 

λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης 

του καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας 

χρήσης (valueinuse). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση 

ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα 

μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε 

πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η 

παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικώνταμειακών ροών που αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του 

στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Αν μια επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να 

εκτιμήσει (απομονώσει) το ανακτήσιμο ποσό κάποιου συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου 

για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό 

της μονάδας που  ανήκει το περιουσιακό στοιχείο, η οποία και δημιουργεί τις ταμειακές ροές. 

 

Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 

προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν 

υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται 

ως έσοδο.
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(ε) Επενδύσεις και Λοιπά (πρωτογενή) Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Τα (πρωτογενή) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από 

τις διατάξεις του ΔΛΠ 39, ταξινομούνται - ανάλογα με τη φύση και τα χαρακτηριστικά τους -σε 

μία από τις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες: 

 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

• Απαιτήσεις και δάνεια 

• Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις 

• Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις  

 

Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης 

που αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, πλέον - σε ορισμένες περιπτώσεις - των άμεσων δαπανών 

απόκτησης/συναλλαγής. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την 

ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει 

ή να πωλήσει το στοιχείο. 

 

Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται μετά την 

αρχική αναγνώριση και,στις περιπτώσεις που επιτρέπεται, επανεξετάζεται περιοδικώς και 

πιθανόν αναθεωρείται. 

 

(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: 

Πρόκειται για το εμπορικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας που περιλαμβάνει επενδύσεις που 

αποκτήθηκαν με σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άμεσο μέλλον, καθώς και τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

Κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση των συγκεκριμένων στοιχείων καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα χρήσης. 

 

(ii) Απαιτήσεις και δάνεια: 

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δημιουργούνται αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με 

βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης, όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή 

απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. Οι λογαριασμοί 

απαιτήσεων κατά πελατών, αναγνωρίζονται στην τιμολογιακή τους αξία και συνήθως 

εισπράττονται σε χρονικό διάστημα μεταξύ 30 έως 120 ημερών.  Πρόβλεψη για επισφαλείς 

απαιτήσεις δημιουργείταιόταν η είσπραξή τους θεωρείται αβέβαιη. Η πρόβλεψη για 

επισφαλείς απαιτήσεις επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης και αναπροσαρμόζεται 

κάθε φορά που απαιτείται. Οι απαιτήσεις οι οποίες έχουν καταστεί ανεπίδεκτες είσπραξης 

διαγράφονται με μείωση της ήδη σχηματισθείσας αντίστοιχης πρόβλεψης. 

 

(iii) Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις: 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε καμία 

από τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινομούνται ως διαθέσιμες προς 

πώληση επενδύσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζημίες καταχωρούνται απ’ 

ευθείας σε διακεκριμένο κονδύλι της καθαρής θέσης μέχρι την πώληση ή τη διαγραφή ή την 

απομείωση της επένδυσης. 



 
   INTERTECHA.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
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Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που εμπορεύονται σε οργανωμένη 

χρηματιστηριακή αγορά προκύπτει από τη σχετική χρηματιστηριακή αξία της επένδυσης 

κατά την ημερομηνία κλεισίματος. Αναφορικά με τις επενδύσεις που δεν εμπορεύονται σε 

ενεργή αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται με βάση σχετικές τεχνικές αποτίμησης. Αυτές 

οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες αμφοτεροβαρείς συναλλαγές παρόμοιων 

επενδύσεων, με αναφορά στη  χρηματιστηριακή αξία μίας άλλης επένδυσης με 

παρεμφερή χαρακτηριστικά με αυτά της αποτιμώμενης, ή με ανάλυση προεξοφλημένων 

χρηματοροών και μοντέλα αποτίμησης επενδύσεων. 
 

(iv) Επενδύσεις διακρατούμενες έως τη λήξη τους : 

Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία με συγκεκριμένες ή καθορισμένες πληρωμές 

και συγκεκριμένες λήξεις κατηγοριοποιούνται ως διακρατούμενα έως τη λήξη, όταν η 

Εταιρεία έχει την πρόθεση και ικανότητα να τα διακρατήσει έως αυτή. Μετά την αρχική 

τους αναγνώριση οι διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις επιμετρώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος τους, μείον την τυχόν απομείωσή τους. 
 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία για τα οποία δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα η εύλογη 

αξία τους, αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους, μείον την τυχόν απομείωση, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται από το ΔΛΠ 39. 

 

(στ) Από-αναγνώριση Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων: 
 

(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

(ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή το μέρος 

μίας ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού) από-αναγνωρίζονται όταν: 

 

• τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει 
 

• η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην αποκόμηση ταμειακών πόρων από το 

συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού, αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση 

προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως - χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό 

μορφήνκάποιας σύμβασης μεταβίβασης. Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα 

αποκόμησης  ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού, ενώ 

παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη 

ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, παρότι έχει 

μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου. Όταν η Εταιρεία έχει 

μεταβιβάσει τα δικαιώματα αποκόμησης των ταμειακών πόρων από κάποιο 

συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού, αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει 

ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου 

στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθμό που συνεχίζεται 

η συμμετοχή της Εταιρείας στο περιουσιακό αυτό στοιχείο. Η συνεχιζόμενη 

συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου 

αποτιμάται στηχαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του στοιχείου 

ενεργητικού και του μέγιστου ποσού που μπορεί η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλει. 

 

Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή είναι υπό τη μορφή δικαιωμάτων αγοράς και/ή 

πώλησης επί του στοιχείου ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων 

που διακανονίζονται ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής της Εταιρείας 

είναι η αξία του μεταβιβαζόμενου στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να 

επαναγοράσει, με εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώματος πώλησης του στοιχείου 

το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόμενη συμμετοχή της Εταιρείας 

περιορίζεται στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου 

στοιχείου και την τιμή άσκησης του δικαιώματος. 



 

Σελίδα 47 από 79 

 

INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 

(ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

(ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού 

από-αναγνωρίζονται όταν οι υποχρεώσεις ακυρώνονται ή εκπνέουν ή δεν υφίστανται 

πλέον. Στην περίπτωση όπου μία υφιστάμενη υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη 

από τον ίδιο δανειστή, αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου 

υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους όρους μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε από-

αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται μία νέα υποχρέωση και η διαφορά 

που προκύπτει αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης.  

 

(ζ) Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού 

κόστους αγοράς. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές 

πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. 

Απαξιώσεις/διαγραφές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία 

προκύπτουν.  

 

(η) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, 

με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών, ως χρηματικά διαθέσιμα. Για τη σύνταξη της 

κατάστασης ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και 

καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και χρηματικά διαθέσιμα με την έννοια που προσδιορίζονται 

ανωτέρω. 

  

(θ) Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών 

κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που 

ισχύουν. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά σε φόρο επί των φορολογητέων κερδών της 

Εταιρείας, όπως αυτά αναμορφώθηκαν - σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου 

- και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως 

(liabilitymethod) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές, κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού, μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων. 

 

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

 

Οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, καθώς και οι μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές, 

κατατάσσονται ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, κατά την έκταση που 

πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος, έναντι του οποίου η 

εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. 

 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που πιθανολογείται ότι δεν θα υπάρξουν 

αρκετά φορολογητέα κέρδη, έναντι των οποίων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το 

σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 
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Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις 

προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές 

αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών 

νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 

(ι) Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης  

 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη παρούσα αξία των 

μελλοντικών παροχών που έχουν συσσωρευτεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την 

αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια της παροχής 

εργασίας. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές 

παραδοχές και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των 

εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (ProjectedUnitCreditMethod). Τα αναλογιστικά κέρδη 

και ζημίες τα οποία αναγνωρίζονται πλέον στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα και οι 

αναμενόμενες αποδόσεις των προγραμμάτων περιουσιακών στοιχείων δεν αναγνωρίζονται 

στα Αποτελέσματα Χρήσης, ενώ υπάρχει απαίτηση αναγνώρισης του τόκου επί της καθαρής 

υποχρέωσης (ή περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένης παροχής στα Αποτελέσματα Χρήσης, 

ο οποίος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για 

την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένης παροχής. Τα μη κατοχυρωμένα κόστη 

προϋπηρεσίας αναγνωρίζονται στα Αποτελέσματα Χρήσης στη νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ 

της ημερομηνίας πραγματοποίησης της τροποποίησης και της ημερομηνίας αναγνώρισης του 

κόστους της σχετικής αναδιάρθρωσης ή τερματισμού. 

 

(κ) Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 

 

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα αναγνωρίζονται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 

37, όταν : 

 

• η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη), ως αποτέλεσμα 

γεγονότος του παρελθόντος 

• πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για 

το διακανονισμό της δέσμευσης, και  

• είναι δυνατό να εκτιμηθεί αξιόπιστα το ποσό της δέσμευσης 

 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές 

εκτιμήσεις και, στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται με βάση ένα προ-

φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. 

 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

όμως γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν 

οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όμως γνωστοποιούνται, εφόσον η εισροή οικονομικού 

οφέλους είναι πιθανή. 
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(λ) Μισθώσεις 

 

Η Εταιρεία συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης επί ενσώματων παγίων ως μισθωτής. Όταν οι 

κίνδυνοι και τα οφέλη των ενσώματων παγίων που εκμισθώνονται μεταφέρονται στον 

μισθωτή, τότε οι αντίστοιχες συμβάσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Όλες 

οι υπόλοιπες συμβάσεις μίσθωσης χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Ανάλογα με 

τα χαρακτηριστικά που διέπουν τις συμβάσεις μίσθωσης, ο λογιστικός χειρισμός τους έχει ως 

εξής: 

 

α) Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Στις περιπτώσεις συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο μισθωμένος εξοπλισμός 

περιλαμβάνεται στην κατηγορία των ιδιόκτητων παγίων, ενώ η σχετική υποχρέωση προς τον 

εκμισθωτή περιλαμβάνεται στις λοιπές υποχρεώσεις. Τα μισθωμένα, με χρηματοδοτική 

μίσθωση, πάγια και η σχετική υποχρέωση αναγνωρίζονται αρχικά στη μικρότερη μεταξύ της 

εύλογης αξίας των παγίων και της παρούσας αξίας των ελάχιστων υποχρεωτικών μισθωμάτων 

που έχουν συμφωνηθεί – κατά την έναρξη της μίσθωσης - να καταβληθούν στον εκμισθωτή. 

Η παρούσα αξία των μισθωμάτων υπολογίζεται με επιτόκιο προεξόφλησης εκείνο που 

αναφέρεται με βάση το επιτόκιο δανεισμού που θα επιβαρυνόταν η Εταιρεία για αντίστοιχη 

χρηματοδότησή της για τον ίδιο σκοπό.  

 

Μετά την αρχική καταχώρηση, τα πάγια αποσβένονται μεβάση την ωφέλιμη ζωή τους, εκτός 

αν η  διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη και το πάγιο δεν αναμένεται να περιέλθει στην 

κατοχή της Εταιρείας κατά τη λήξη της σύμβασης, οπότε και οι αποσβέσεις διενεργούνται με 

βάση τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα μισθώματα που καταβάλλονται στον εκμισθωτή 

κατανέμονται σε μείωση της υποχρέωσης και επιβάρυνση των αποτελεσμάτων ως έξοδα εκ 

τόκων, με βάση την τοκοχρεολυτική περίοδο. 

 

Κατά την πώληση ενός παγίου στοιχείου και ταυτόχρονα την επαναμίσθωσή του με 

χρηματοδοτική μίσθωση, η διαφορά (κέρδος) μεταξύ τιμήματος πώλησης και αναπόσβεστης 

αξίας του μισθωμένου στοιχείου δεν αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης, αλλά 

λογίζεται ως αναβαλλόμενο εισόδημα (έσοδα επομένων χρήσεων) και άγεται σε όφελος των 

αποτελεσμάτων ανάλογα με τα έτη μίσθωσης. 

 

β) Λειτουργικές μισθώσεις 

Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, η Εταιρεία δεν καταχωρεί το μισθωμένο πάγιο ως 

στοιχείο ενεργητικού, αναγνωρίζει δε, ως έξοδο το ποσό των μισθωμάτων που αντιστοιχούν 

στη χρήση του μισθωμένου παγίου, με τη μέθοδο του δεδουλευμένου. 

Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα με βάση 

τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

(μ) Αναγνώριση εσόδων 

 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

καθαρά από εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής : 

 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα 

αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι ευλόγως 

εξασφαλισμένη. 
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(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών έχουν περιοδικότητα και λογίζονται στο χρόνο που 

αναφέρονται, με βάση τους προβλεπόμενους στις αντίστοιχες συμβάσεις όρους. 

 

(ν) Μερίσματα 
 

Η διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας παρουσιάζεται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις ως υποχρέωση κατά τη χρήση που εγκρίνεται η διανομή του μερίσματος από τη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

(ξ) Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της μητρικής Εταιρείας που έχουν 

εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε, πλέον της ονομαστικής αξίας 

ανά μετοχή,εμφανίζεται στο κονδύλι «Υπέρ το άρτιο» των Ιδίων Κεφαλαίων. Άμεσες δαπάνες 

(καθαρές από αναβαλλόμενο φόρο) που διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων 

μετοχών ή δικαιωμάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση, αφαιρετικά από τα έσοδα της 

έκδοσης. 

 

(ο) i) Χρηματοοικονομικά προϊόντα: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν χρηματικά διαθέσιμα, εμπορικές απαιτήσεις, 

προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις, δανεισμό, προμηθευτές και λοιπές δεδουλευμένες και 

λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία δεν κάνει χρήση παράγωγων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, ούτε για αντιστάθμιση κινδύνου, ούτε για κερδοσκοπικούς 

σκοπούς. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή 

στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων 

από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, μερίσματα, κέρδη και ζημίες, που προκύπτουν από τα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, 

λογιστικοποιούνται ως έξοδα ή έσοδα, αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους 

λογιστικοποιείται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση.  

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα συμψηφίζονται όταν η Εταιρεία, σύμφωνα με τον νόμο, έχει 

νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση (μεταξύ τους) ή να 

ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

 

ii) Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων: Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών 

μέσων που διαπραγματεύονται ενεργά σε οργανωμένες χρηματοοικονομικές αγορές 

προσδιορίζεται με αναφορά σε  διαπραγματεύσιμες τιμές συναλλαγής ενεργού αγοράς 

και συγκεκριμένα τιμές ζήτησης για τα περιουσιακά στοιχεία και τιμές προσφοράς για τις 

υποχρεώσεις, στο κλείσιμο της ημέρας κατά την ημερομηνία ισολογισμού, χωρίς καμία 

μείωση των εξόδων συναλλαγής. 

 

Για χρηματοοικονομικά μέσα όπου δεν υπάρχει ενεργός αγορά, η εύλογη αξία προσδιορίζεται 

χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές αποτίμησης. Οι τεχνικές αποτίμησης περιλαμβάνουν τη 

μέθοδο προεξοφλημένων ταμειακών ροών, σύγκριση με παρόμοια μέσα για τα οποία υπάρχουν 

παρατηρήσιμες τιμές, μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων, πιστωτικά μοντέλα και άλλα σχετικά 

μοντέλα αποτίμησης. Κάποια χρηματοοικονομικά μέσα απεικονίζονται στην εύλογη αξία 

χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης διότι οι τρέχουσες αγοραίες συναλλαγές ή τα 

παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς δεν είναι διαθέσιμα. Η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται 

χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο αποτίμησης το οποίο έχει ελεγχθεί σε σχέση με τις τιμές ή τα 

στοιχεία πραγματικών συναλλαγών της αγοράς και χρησιμοποιώντας την καλύτερη δυνατή 

εκτίμηση της Εταιρείας για τις καταλληλότερες παραδοχές του μοντέλου.  
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Τα μοντέλα προσαρμόζονται για να αντικατοπτρίσουν το περιθώριο των τιμών ζήτησης και 

προσφοράς, να αντικατοπτρίσουν τα κόστη για το κλείσιμο θέσεων, την αξιοπιστία και 

ρευστότητα του αντισυμβαλλόμενου και τους περιορισμούς του μοντέλου.  

Επίσης, το κέρδος και η ζημία που υπολογίζεται όταν απεικονίζονται πρώτη φορά τέτοια 

χρηματοοικονομικά μέσα (Κέρδος ή Ζημία Μέρας 1) αναβάλλεται και αναγνωρίζονται μόνο όταν 

τα στοιχεία γίνουν παρατηρήσιμα ή κατά την αποαναγνώριση του μέσου. 

 

Για τις τεχνικές προεξοφλημένων ταμειακών ροών, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές 

βασίζονται στις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις της διοίκησης και το προεξοφλητικό επιτόκιο που 

χρησιμοποιείται είναι ένα αναφερόμενο στην αγορά επιτόκιο για παρόμοια μέσα. Η χρήση 

διαφορετικών μοντέλων αποτίμησης και παραδοχών θα μπορούσε να παράγει σημαντικά 

διαφορετικές εκτιμήσεις εύλογων αξιών. 

 

Εάν η εύλογη αξία δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα 

επιμετρώνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία του τιμήματος που πληρώνεται για την 

απόκτηση της επένδυσης ή το ποσό που εισπράττεται κατά την έκδοση της χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης. Όλα τα κόστη συναλλαγής που είναι άμεσα επιρριφθέντα στην απόκτηση 

συμπεριλαμβάνονται στο κόστος της επένδυσης. 

 

Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι το ποσό που εισπράττεται για την 

πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή πληρώνεται για το διακανονισμό μιας υποχρέωσης σε 

μία συναλλαγή υπό κανονικές συνθήκες μεταξύ δύο εμπορικά συναλλασσόμενων κατά την 

ημερομηνία αποτίμησης της.  Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων των 

οικονομικών καταστάσεων, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, προσδιορίστηκε με την καλύτερη 

δυνατή εκτίμηση από τη Διοίκηση. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ή 

αυτά είναι περιορισμένα από ενεργές χρηματαγορές, οι αποτιμήσεις των εύλογων αξιών 

προκύπτουν από την εκτίμηση της Διοίκησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες που 

υπάρχουν. 

 

Οι μέθοδοι αποτίμησης της εύλογης αξίας ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα: 

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. 

 

(π)   Διακανονισμοί Πρακτορείας Απαιτήσεων (Factoring) 

 

Τα ποσά που έχουν προεισπραχθεί από εταιρείες πρακτόρευσης και χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, χωρίς δικαίωμα αναγωγής, μειώνουν τις απαιτήσεις από πελάτες. Οι απαιτήσεις που 

εκχωρούνται σε εταιρείες πρακτόρευσης και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με δικαίωμα 

αναγωγής, δεν αποαναγνωρίζονται μέχρι να παρέλθει η περίοδος αναγωγής, οπότε και 

μεταφέρονται εξ’ ολοκλήρου τα ρίσκα και τα ωφέλη των εν λόγω απαιτήσεων. Τα ποσά που 

προεισπράττονται, αναγνωρίζονται ως δανεισμός στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
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Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 

μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 

προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις”  

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που 

προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.  

 

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές”  

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.  

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 υφιστάμενο μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το νέο πρότυπο την 1η 

Ιανουαρίου 2018 και δεν θα αναπροσαρμόσει την συγκριτική πληροφόρηση. Για τις εμπορικές απαιτήσεις, 

η Εταιρεία θα εφαρμόσει την απλοποιημένη μέθοδο για να υπολογίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές 

ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των εμπορικών απαιτήσεων της. Κατά τη χρήση 2017, η Εταιρεία έχει 

πραγματοποιήσει μία αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου και κατέληξε ότι η επίδραση από την 

εφαρμογή του θα αφορά κυρίως στην απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων. Η συγκεκριμένη 

αξιολόγηση, βασίστηκε σε πρόσφατη διαθέσιμη πληροφόρηση και υπόκειται σε αλλαγές, που ενδέχεται 

να προκύψουν από επιπλέον υποστηρικτικό υλικό που θα είναι διαθέσιμες στην Εταιρεία όταν και θα 

εφαρμόσει το πρότυπο το 2018.  Η Εταιρεία αναμένει, κατά την εφαρμογή του προτύπου, μία οριακή 

αύξηση των ζημιών από προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες και αντίστοιχη αρνητική επίδραση στα ίδια 

κεφάλαια.  

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής 

εξόφλησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019). Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη 

συνθήκη, να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή 

αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω 

των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Η Εταιρεία δεν μπορεί 

να εφαρμόσει νωρίτερα τις τροποποιήσεις καθώς δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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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 ως αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. H Εταιρεία θα εφαρμόσει το 

πρότυπο αναδρομικά με τη σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρμογής να αναγνωρίζεται κατά την 

ημερομηνία αρχικής εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2018 ως προσαρμογή στο υπόλοιπο ανοίγματος των 

κερδών εις νέον, χωρίς να αναπροσαρμόσει τα συγκριτικά στοιχεία. 

Η Εταιρεία πραγματοποίησε μία αξιολόγηση στις πηγές εσόδου της, εφαρμόζοντας τα πέντε βήματα που 

περιγράφονται στο πρότυπο, προκειμένου να εντοπίσει τις περιοχές που ενδέχεται να επηρεάζεται. Η 

διοίκηση της Εταιρείας κατέληξε ότι γενικά οι συμβάσεις με πελάτες αποτελούνται από μία υποχρέωση 

εκτέλεσης ή παροχής υπηρεσίας και οι τιμές είναι σταθερές και προκύπτουν από τιμοκαταλόγους. Το 

έσοδο αναγνωρίζεται την στιγμή που παρέχεται η υπηρεσία στον πελάτη. Βασιζόμενη στην αξιολόγηση 

αυτή, η Εταιρεία κατέληξε ότι το συγκεκριμένο πρότυπο δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές 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 ολοκλήρωσε την αρχική της αξιολόγηση για την πιθανή επίδραση του 

προτύπου στις Χρηματοικονομικές της Καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν αναμένει επίπτωση από την εφαρμογή 

του προτύπου στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.   

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. 
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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.  

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. 

IAS 28 (Τροποποιήσεις) “Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019). Οι τροποποιήσεις 

διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές τους σε μία  

συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης - με βάση 

το ΔΠΧΑ 9. 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. 

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. 
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Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ  (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.  

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως 

σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής. 
 

ΔΠΧΑ 11 “Από κοινού συμφωνίες” 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε 

προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην 

επιχείρηση αυτή.  
 

ΔΛΠ 12 “Φόροι εισοδήματος”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο 

εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.  
 

IAS 23 “Κόστος δανεισμού” 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού 

οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το 

στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του. 

 

 ΔΛΠ 19: Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών 

(Τροποποιήσεις).Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις απαιτούν τις 

οντότητες να χρησιμοποιούν επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισμό του 

κόστους  τρέχουσας απασχόλησης και του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου 

αναφοράς, μετά την πραγματοποίηση μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του 

προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν επίσης, πως επηρεάζεται η 

εφαρμογή των απαιτήσεων του ανώτατου ορίου του περιουσιακού στοιχείου, από το λογιστικό 

χειρισμό μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων 

παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση του 

Εταιρείας βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του εν λόγω προτύπου στις 

χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 



 

Σελίδα 56 από 79 

 

INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 

(ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

2.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ: 
 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις, προκειμένου να επιλέξει τις 

καταλληλότερες λογιστικές αρχές, είτε σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. 

Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να 

ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και 

βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο / όγκο των συναφών 

συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε 

δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών 

καταστάσεων τους επόμενους 12 μήνες, έχουν ως κάτωθι: 
 

(α) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική 

επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε 

συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής 

Υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και 

πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
 

(β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 

υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και 

περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση, πρόβλεψη για τους πρόσθετους 

φόρους που πιθανόν να προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και 

αναγνώριση μελλοντικών φορολογικών ωφελειών. Η τελική εκκαθάριση των φόρων 

εισοδήματος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 

(γ) Συντελεστές απόσβεσης: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποσβένονται 

σύμφωνα με την υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή τους. Αυτές οι υπολειπόμενες ωφέλιμες ζωές 

επανεκτιμώνται περιοδικά για να καθορίσουν κατά πόσο συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Οι 

πραγματικές ωφέλιμες ζωές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να 

διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως η τεχνολογική καινοτομία και τα προγράμματα 

συντήρησης. 
 

(δ) Απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων: Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για 

σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική 

αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης η Διοίκηση εκτιμά 

τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα ταμειακής ροής και  

επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των 

μελλοντικών ταμειακών ροών. 
 

(ε) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού: Το κόστος της αποζημίωσης προσωπικού 

καθορίζεται με βάση αναλογιστικές εκτιμήσεις. Οι αναλογιστικές εκτιμήσεις απαιτούν από τη 

διοίκηση τη διενέργεια παραδοχών σχετικών με την μελλοντική αύξηση μισθών, 

προεξοφλητικών επιτοκίων, ποσοστά θνησιμότητας κλπ. Η διοίκηση σε κάθε ημερομηνία 

αναφοράς όπου επανεξετάζεται η σχετική πρόβλεψη δίνει την καλύτερη δυνατή εκτίμηση 

σχετικά με τις προαναφερθείσες παραμέτρους. 
 

(στ) Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα:  Tα αποθέματα εξετάζονται 

τακτικά ως προς την κυκλοφοριακή τους ταχύτητα και λαμβάνονται προβλέψεις για 

απαξιωμένα, ακίνητα και βραδέως κινούμενα αποθέματα ανάλογα με την κατηγορία τους, την 

τεχνολογική τους απαξίωση και σύμφωνα με τις παραδοχές της Διοίκησης για την  

ρευστοποιήσιμη αξία τους κατά την ημερομηνία αναφοράς. 
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3. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

 

01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016

Εμπορεύματα 28.275                    29.790                     

Ανταλλακτικά 211                          185                           

Υπηρεσίες 26                            255                           

Σύνολο 28.512                    30.230                     

 

 

4. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

 

01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016

Εμπορεύματα 23.750                    25.217                     

Ανταλλακτικά 157                          132                           

Σύνολο 23.907                    25.349                     

 

Στο κόστος πωληθέντων των εμπορευμάτων περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για απαξιωμένα 

αποθέματα που διενεργήθηκε εντός της τρέχουσας χρήσης ποσού € 182 χιλ. (2016: 179 χιλ.). 

 

5. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 
 

01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016

Συμμετοχή της PANASONIC στα έξοδα 

προώθησης των εμπορευμάτων 466                           540                           

Λοιπά 150                           173                           

Σύνολο 616                           713                           
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

 

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

01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 2.226                       2.600                        

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 354                          383                           

Παροχές τρίτων 386                          478                           

Φόροι – τέλη 104                          83                             

Διάφορα έξοδα 1.894                       2.850                        

Αποσβέσεις 238                          199                           

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 335                          315                           

Σύνολο 5.537                       6.908                        

 
 

Η σημαντική μείωση των διαφόρων εξόδων κατά την τρέχουσα χρήση οφείλεται κυρίως στη μείωση 

των εξόδων συνδιαφήμισης τα οποία ανήλθαν κατά την τρέχουσα χρήση σε € 0,8 εκατ. περίπου έναντι 

€ 1,5 εκατ. περίπου της προηγούμενης χρήσης. 

 

Τα παραπάνω έξοδα κατανέμονται ως εξής: 
 

01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016

Έξοδα διοίκησης 2.078                       2.123                        

Έξοδα διάθεσης 3.459                       4.785                        

Σύνολο 5.537                       6.908                        

 
 

 

7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 

01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016

Τόκοι & έξοδα δανείων 112                          138                          

Τόκοι & έξοδα εκχώρησης απαιτήσεων 231                          186                          

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 270                          321                          

Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης 68                            70                            

Συναλλαγματικές διαφορές 8                               6                               

Λοιπά έξοδα τραπεζών 101                          117                          

Σύνολο 790                          838                          
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8. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Με βάση το φορολογικό νόμο Ν.4334/ΦΕΚ Α’ 80/16.07.2015 ο φορολογικός συντελεστής των νομικών 

προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, ανέρχεται σε 29%. 

 

Ο φόρος εισοδήματος, που απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 
 

01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016

Τρέχων φόρος εισοδήματος -                                -                                

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (43)                           56                            

(43)                           56                            

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος λοιπών 

συγκεντρωτικών εισοδημάτων 4                               (5)                             

Συνολική χρέωση/(πίστωση) που 

απεικονίζεται στην κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος (39)                           51                            

 
 

 

Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος και του 

ποσού των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του ελληνικού φορολογικού 

συντελεστή στις ζημιές προ φόρων συνοψίζεται στα εξής: 

 

01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016

Zημίες προ φόρων εισοδήματος (1.186)                     (2.587)                     

Φόροι εισοδήματος υπολογιζόμενοι με τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή (2017: 29%, 2016: 29%) (344)                         (750)                         

Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων εσόδων και εξόδων 

που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 80                            199                          

Φορολογικές ζημίες για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 263                          524                          

Επίδραση αντιλογισμού/δημιουργίας προσωρινών διαφορών (42)                           83                            

Φόρος εισοδήματος (43)                           56                            

 
 

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. 
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Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης: 

Aπό τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης 

Ευθύνης που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο 

Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, 

υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στο άρθρο 65α του 

Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο 

Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων.  

 

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 των συνημμένων 

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 2015 διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές 

τους, βάσει του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013, χωρίς να προκύψουν σημαντικές φορολογικές 

υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονταν στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

 

Για την Εταιρεία, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2016 ήδη διενεργείται από τους νόμιμους 

ελεγκτές τους βάσει του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού 

ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις 

πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και 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. 

 

Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης έχει ως εξής: 
 

31.12.2017 31.12.2016

Υπόλοιπο έναρξης (231)                         (180)                         

Φόρος αποτελεσμάτων περιόδου [πίστωση/(χρέωση)] 43                            (56)                           

Φόρος λοιπών συγκεντρωτικών εισοδημάτων 

περιόδου [πίστωση/(χρέωση)] (4)                             5                               

(192)                         (231)                         
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Η αναβαλλόμενη φορολογία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και την 31η Δεκεμβρίου 2016 αναλύεται 

ως εξής: 
 

31.12.2017 31.12.2016

Aναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 890                          867                          

Aναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (1.082)                     (1.098)                     

(192)                         (231)                         

 
 

 

H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 

και 2016 έχει ως ακολούθως: 
 

01.01.2016

Χρέωση/(Πίστωση) 

στην κατάσταση 

συνολικού 

εισοδήματος

31.12.2016

Χρέωση/(Πίστωση) 

στην κατάσταση 

συνολικού 

εισοδήματος

31.12.2017

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις:

Πρόβλεψη εγγυήσεων 

πωλήσεων 18                         (18)                           -                            -                                -                            

Πρόβλεψη Αποζημίωσης 

προσωπικού 80                         7                               87                         (8)                             79                         

Υποχρέωση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 634                       (248)                         386                       (52)                           334                       

Προβλέψεις επισφαλών 

απαιτήσεων 209                       123                          332                       12                            344                       

Προβλέψεις για 

απαξιωμένα αποθέματα -                            52                            52                         53                            105                       

Λοιπά -                            10                            10                         18                            28                         

941                       (74)                           867                       23                            890                       

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις:

Προσαρμογή αξίας οικοπέδου (524)                     -                                (524)                     -                                (524)                     

Προσαρμογή αναπόσβεστης 

αξίας ακινήτου (534)                     16                            (518)                     16                            (502)                     

Λοιπά (63)                        7                               (56)                        -                                (56)                        

(1.121)                  23                            (1.098)                  16                            (1.082)                  

Καθαρή αναβαλλόμενη 

φορολογική υποχρέωση (180)                     (51)                           (231)                     39                            (192)                     
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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.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016

Ζημίες μετά φόρων αποδιδόμενες 

στους μετόχους της εταιρείας (1.143)                     (2.643)                     

(1.143)                     (2.643)                     

Αριθμός μετοχών 11.233.200            11.233.200            

Ζημίες μετά φόρων ανά μετοχή (0,1018)                   (0,2353)                   

(0,1018)                   (0,2353)                   

 
 

10. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία για 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 χρήσεως -                          -                          98                       98                          

Υπόλοιπα 31.12.2017 1.806                 2.009                 967                    4.782                    

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Υπόλοιπα 01.01.2016 -                          167                    660                    827                       

Προσθήκες χρήσεως -                          56                       56                       112                       

Υπόλοιπα 31.12.2016 -                          223                    716                    939                       

Προσθήκες χρήσεως -                          56                       63                       119                       

Υπόλοιπα 31.12.2017 -                          279                    779                    1.058                    

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 31.12.2017 1.806                 1.730                 188                    3.724                    

 
 

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων στοιχείων.  

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 63 από 79 

 

INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 

(ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

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 31η Δεκεμβρίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχεται σε € 3.575 χιλ.και € 3.649 

χιλ., αντίστοιχα. Οι αναπόσβεστες αξίες των αγορασθέντων με χρηματοδοτική μίσθωση ενσώματων 

παγίων, ανά κατηγορία ενσώματων παγίων, αναλύονται ως εξής: 

 

31.12.2017 31.12.2016

Γήπεδα 1.806                 1.806                 

Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων 1.730                 1.786                 

Λοιπός εξοπλισμός 39                       57                       

3.575                 3.649                 

 
 

Κατά την χρήση 2017 οι συνολικές επενδύσεις σε ασώματα πάγια για την Εταιρεία ανήλθαν σε € 87 

χιλ. (2016: 438 χιλ.) και αφορούν κυρίως σε δαπάνες απόκτησης λογισμικών προγραμμάτων. 

11. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται κατωτέρω: 

 

31.12.2017 31.12.2016

Μακροπρόθεσμο δάνειο στη συνδεδεμένη εταιρεία 

KBI -                      569                

Μακροπρόθεσμη απαίτηση από συνδεδεμένη 

εταιρεία Cosmoline 148                178                

Λοιπές απαιτήσεις 34                  36                  

182                783                

 
 

 

Η μακροπρόθεσμη απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρεία Cosmoline Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 

Α.Ε αφορά το μακροπρόθεσμο μέρος από το τρέχον υφιστάμενο 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. 
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12. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ 

 

31.12.2017 31.12.2016

Μετοχές - Μη εισηγμένες 4.290             4.290             

Mείον: Πρόβλεψη για υποτίμηση (4.290)           (4.246)           

-                      44                  

 
 

Η κίνηση της πρόβλεψης υποτίμησης αναλύεται ως εξής: 

 

31.12.2017 31.12.2016

Υπόλοιπο έναρξης 4.246             4.246             

Επιβάρυνση Αποτελεσμάτων 44                  -                      

Υπόλοιπο λήξης 4.290             4.246             

 
 

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αποτελούνται από επενδύσεις σε κοινές 

μετοχές της μη εισηγμένης συνδεδεμένης εταιρείας Cosmoline Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες  A.E., με 

ποσοστό 6,46%, και επομένως δεν έχουν σταθερή ημερομηνία λήξης, ούτε τοκομερίδιο.  
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13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Τα αποθέματα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

31.12.2017 31.12.2016

Εμπορεύματα 3.136             4.477             

Εμπορεύματα υπό παραλαβή 924                415                

Ανταλλακτικά 117                103                

Πρόβλεψη για απαξιωμένα 

αποθέματα (185)               (179)               

3.992             4.816             

 
 

Κατά την τρέχουσα χρήση η Εταιρεία προέβη στην καταστροφή ακατάλληλων και κατεστραμμένων 

αποθεμάτων ποσού € 176 χιλ. καθώς και στη διενέργεια πρόβλεψης υποτίμησης τους λόγω 

απαξίωσης ποσού € 182 χιλ. (31.12.2016: καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων € 179 χιλ.) 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης για απαξιωμένα αποθέματα αναλύεται ως εξής: 

 

31.12.2017 31.12.2016

Υπόλοιπο έναρξης 179                -                      

Επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσης 182                179                

Χρησιμοποίηση πρόβλεψης (176)               -                      

Υπόλοιπο λήξης 185                179                

 

14. EΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις  στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

31.12.2017 31.12.2016

Πελάτες 3.146             3.643             

Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες 281                281                

Εκχώρηση απαιτήσεων 3.478             3.475             

Επιταγές εισπρακτέες και γραμμάτια 

εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο 714                611                

Επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες για 

εγγύηση 1.114             1.343             

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (1.185)           (1.144)           

7.548             8.209             

 
Στις εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες ποσού € 313 

χιλ. (Σημείωση 25). (31.12.2016: 215 χιλ.) 
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Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

31.12.2017 31.12.2016

Υπόλοιπο έναρξης 1.144             720                

Επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσης 41                  424                

Υπόλοιπο λήξης 1.185             1.144             

 
 

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. 

 

Η χρονική απεικόνιση των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής: 

 

31.12.2017 31.12.2016

Δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι 

απομειωμένα 5.751             6.320             

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι 

απομειωμένα:

1-30 ημέρες 382                597                

31-90 ημέρες 272                272                

91-180 ημέρες 219                307                

181-360 ημέρες 329                298                

> 360 ημέρες 595                415                

7.548             8.209             

 
Οι απαιτήσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και 2016 ποσού € 636 χιλ.και € 415 χιλ., που βρίσκονται 

σε καθυστέρηση για πάνω από 360 ημέρες αφορούν εμπορικές απαιτήσεις κατόπιν κινήσεως 

υπολοίπων, οι οποίες έχουν διακανονιστεί βάσει σχετικών συμφωνιών αποπληρωμής, συνεπώς δεν 

συντρέχουν λόγοι διενέργειας πρόβλεψης απομείωσής τους.  
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15. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

31.12.2017 31.12.2016

Έξοδα επομένων χρήσεων 45                  53                  

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 66                  51                  

Φ.Π.Α. εισπρακτέο -                      100                

Προκαταβολές σε προμηθευτές 31                  64                  

Χρεώστες διάφοροι 1.124             1.162             

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 261                253                

Αγορές υπό παραλαβή -                      352                

Δάνειο στη συνδεδεμένη εταιρεία KBI 569                -                      

Λοιπά 119                39                  

2.215             2.074             

 
Το ποσό που αναγράφεται στο κονδύλι «χρεώστες διάφοροι» περιλαμβάνει απαίτηση από εταιρεία 

Masterling, συνολικού ύψους € 192 χιλ., το οποίο αφορά αποζημίωση απωλεσθέντων εμπορευμάτων 

βάσει αγωγής προς την ως άνω εταιρεία η οποία εκδικάστηκε τον Μάρτιο του 2017 (αναμένεται σχετική 

απόφαση) και λοιπές απαίτησεις ποσού € 932 χιλ. (31.12.2016: 970 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 την ως άνω απαίτηση έχει ληφθεί μεταγενέστερα και μέχρι  την ημερομηνία 

έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, επιταγή ποσού € 250 χιλ. με ημερομηνία λήξης την 

30η Μαΐου 2018 (Σημείωση 25). 

 

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 26). 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, πρόβλεψη εσόδου από συμμετοχή του προμηθευτή εξωτερικού Panasonic, στις προωθητικές 

ενέργειες των εμπορευμάτων της. 
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16. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 

Τα χρηματικά διαθέσιμα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

31.12.2017 31.12.2016

Ταμείο 7                     9                     

Καταθέσεις όψεως 230                398                

237                407                

 
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. 

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. 

18. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 

31.12.2017 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. 

 

Αφορολόγητα Αποθεματικά: Τα αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά 

αντιπροσωπεύουν έσοδα τόκων, τα οποία είτε είναι αφορολόγητα ή έχουν φορολογηθεί με 15% στην 

πηγή τους. Το συγκεκριμένο έσοδο δεν είναι φορολογητέο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 

επαρκή κέρδη από τα οποία μπορούν να σχηματιστούν αντίστοιχα αφορολόγητα αποθεματικά. Με 

βάση την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, αυτό το αποθεματικό εξαιρείται του φόρου εισοδήματος, 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθεί στους μετόχους. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει 

το συγκεκριμένο αποθεματικό και επομένως δεν έχει προβεί στον υπολογισμό αναβαλλόμενου 

φόρου εισοδήματος που θα ήταν αναγκαίος κατά την περίπτωση διανομής του αποθεματικού. Εντός 

της τρέχουσας χρήσης μεταφέρθηκαν βάσει του άρθρου 72, του Ν. 4172/2013, τα αφορολόγητα 

αποθεματικά ποσού € 376 χιλ. στις ζημίες εις νέον.  
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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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως 

εξής: 

31.12.2017 31.12.2016

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων 273                300                

Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισμό 273                300                

Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους 

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 17                  17                  

Δαπάνη τόκου 6                     6                     

Κόστος διακανονονισμών 131                43                  

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας/(κέρδους) (14)                 16                  

Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα 140                82                  

Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών

Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης χρήσης 300                277                

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 17                  17                  

Δαπάνη τόκου 6                     6                     

Εισφορές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (167)               (59)                 

Κόστος διακανονονισμών 131                43                  

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας/(κέρδους) (14)                 16                  

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της 

περιόδου 273                300                

Βασικές Υποθέσεις :

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,80% 1,90%

Ποσοστό αύξησης αμοιβών 2,00% 2,00%

 
Η ανάλυση ευαισθησίας των σημαντικών παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν στην αναλογιστική 

μελέτη για την Εταιρεία για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 και την 31η Δεκεμβρίου 

2016 εμφανίζεται κατωτέρω: 

2017

Επίπεδο Ευαισθησίας
0,5% 

αύξηση

0,5% 

μείωση

0,5% 

αύξηση

0,5% 

μείωση

Επίπτωση στη συγκεκριμένη υποχρέωση (19)                21                 21                 (19)                

2016

Επίπεδο Ευαισθησίας
0,5% 

αύξηση

0,5% 

μείωση

0,5% 

αύξηση

0,5% 

μείωση

Επίπτωση στη συγκεκριμένη υποχρέωση (22)                24                 22                 (21)                

Επιτόκιο Μελλοντική αύξηση 

Επιτόκιο Μελλοντική αύξηση 
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Οι ακόλουθες πληρωμές αναμένεται να αυξήσουν τη συγκεκριμένη υποχρέωση κατά τα προσεχή έτη: 

 

2017 2016

Κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών (νέα 

οικονομική χρήση)
                          - -                      

Μεταξύ 2 έως 5 ετών 17                  24                  

Μεταξύ 5 έως 10 ετών 70                  48                  

Πάνω από 10 έτη 716                875                

Συνολικές αναμενόμενες πληρωμές 803                947                

 

 

20. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως 

εξής: 

31.12.2017 31.12.2016

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

Μέχρι 1 έτος 274                949                

Από 1 έως 5 έτη 1.088             479                

1.362             1.428             

Μείον: Μελλοντικές χρηματοοικονομικές δαπάνες (171)               (42)                 

Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικών 

μισθώσεων 1.191             1.386             

Ανάλυση παρούσας αξίας χρηματοδοτικών 

μισθώσεων

Μέχρι 1 έτος 218                913                

Από 1 έως 5 έτη 973                473                

1.191             1.386             

 
 Κατά την τρέχουσα χρήση (21/12/2017) και με ανδρομική ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017, η Εταιρεία 

προέβη στην τροποποίηση της αρχικής σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του ακινήτου της, ως 

προς την διάρκεια της και τα αντίστοιχα μηνιαία μισθώματα, η οποία ορίστηκε από 10 έτη σε 15 έτη 

και λήξη την 30η Ιουλίου 2023. 
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21. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 

 

Η Εταιρεία διατηρεί βραχυπρόθεσμο δανεισμό το συνολικό ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο του οποίου 

κυμαίνεται από 6% έως 7,1%. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα εγκεκριμένα όρια 

βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρείας, καθώς επίσης και το χρησιμοποιηθέν ποσό. 

 

31.12.2017 31.12.2016

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια

Όριο χρηματοδότησης 3.550             3.550             

Μη χρησιμοποιηθέν όριο 2.507             2.325             

Xρησιμοποιηθέν όριο 1.043             1.225             

Δανεισμός εκχώρησης απαιτήσεων 2.315             2.845             

3.358             4.070             

 
 

Η Εταιρεία από την προηγούμενη χρήση προέβη στη σύναψη συμβάσεων εκχώρησης απαιτήσεών της 

με αναγωγή με δύο πιστωτικά ιδρύματα. Τα συνολικά έξοδα διαχείρισης και τόκων εκχώρησης 

απαιτήσεων (factoring) για τις τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 ανήλθαν σε 

€ 235 χιλ. και € 189 χιλ., αντίστοιχα και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση 

7). 

 

Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των βραχυπρόθεσμων δανείων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 

Δεκεμβρίου 2017 και 2016 ανήλθαν σε € 112 χιλ. και € 138 χιλ. αντίστοιχα και περιλαμβάνονται στα 

χρηματοοικονομικά έξοδα στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Σημείωση 7). 

 

 

23. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 

31.12.2017 31.12.2016

Προμηθευτές εσωτερικού 985                1.173             

Προμηθευτές εξωτερικού 2.287             2.331             

3.272             3.504             

 
 

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

προμηθευτή. 
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23. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

31.12.2017 31.12.2016

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 102                115                

Δεδουλευμένα έξοδα 66                  79                  

Αγορές υπό τακτοποίηση 70                  -                      

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη (εκτός φόρου 

εισοδήματος) 163                125                

Προκαταβολές πελατών 85                  144                

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 72                  19                  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 79                  22                  

637                504                

 

24. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 α) Εύλογη αξία 

Τα ποσά που περιέχονται στις συνημμένες καταστάσεις χρηματοοικονομικής 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 χρηματοικονομικής 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 Χρημ/κά 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 Χρηματοοικονομικές 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. 
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Την 31η Δεκεμβρίου 2017 και 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

-                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      

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  - 31.12.2017

 

 

β) Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

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. Επιπλέον οι 

καταθέσεις της Εταιρείας είναι επενδυμένες σε τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας με 

πιστοληπτική αξιολόγηση Caa2 και Caa3 (Moody's credit rating) ως εξής: 

31.12.2017 31.12.2016

Caa2 20                  -                      

Caa3 210                398                

230                398                

 
 

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. 
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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.  

 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στα κέρδη της Εταιρείας προ φόρων (μέσω των επιπτώσεων 

που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος χρήσης με κυμαινόμενο επιτόκιο στα κέρδη) σε πιθανές 

αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας τις άλλες μεταβλητές σταθερές. 

 

Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων της Εταιρείας σε μεταβολές επιτοκίων: 

 

Μεταβλητότητα 

επιτοκίων

Επίδραση στα 

αποτελέσματα

Μεταβλητότητα 

επιτοκίων

Επίδραση στα 

αποτελέσματα

1% (11)                       1% (14)                       

-1% 10                        -1% 9                           

31 Δεκεμβρίου 2017 31 Δεκεμβρίου 2016

 
 

Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαμβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από τις 

καταθέσεις και τυχόν επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) από τις συμβάσεις ανταλλαγής 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. 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει για την Εταιρεία τις ημερομηνίες λήξης των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017 και 2016, αντίστοιχα, που απορρέουν από τις σχετικές 

συμβάσεις σε μη προεξοφλημένες τιμές. 
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Ποσά χρήσεως 2017
 Λιγότερο 

από 6 μήνες 
 6-12 μήνες  1 με 5 έτη  >5 έτη  Σύνολο 

Προμηθευτές και 

λοιπές υποχρεώσεις 3.909             -                 -                 -                 3.909             

Χρηματοδοτικές  

Μισθώσεις 137                137                1.088             -                 1.362             

Βραχυπρόθεσμα 

Δάνεια 3.358             -                 -                 -                 3.358             

Σύνολο 7.404             137                1.088             -                 8.629             

Ποσά χρήσεως 2016
 Λιγότερο 

από 6 μήνες 
 6-12 μήνες  1 με 5 έτη  >5 έτη  Σύνολο 

Προμηθευτές και 

λοιπές υποχρεώσεις 4.008             -                 -                 -                 4.008             

Χρηματοδοτικές  

Μισθώσεις 475                474                479                -                 1.428             

Βραχυπρόθεσμα 

Δάνεια 4.070             -                 -                 -                 4.070             

Σύνολο 8.553             474                479                -                 9.506             

 

*  Τα υπόλοιπα προμηθευτών δεν είναι τοκοφόρα και διακανονίζονται σε διάστημα έως 60 ημέρες για 

την Εταιρεία. Τα υπόλοιπα των λοιπών υποχρεώσεων είναι επίσης μη τοκοφόρα και διακανονίζονται 

σε διάστημα έως 60 ημέρες για την Εταιρεία. 

 

25. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Η Εταιρεία αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα και δέχεται και παρέχει υπηρεσίες κατά την συνήθη 

δραστηριότητα της 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 

31.12.2016 248                               524                                  

31.12.2017 193                               394                                  

Σύνολα 31.12.2016 248                               524                                  

Σύνολα 31.12.2017 193                               394                                  

 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                                    

31.12.2017 2.117                            76                                    

Σύνολα 31.12.2016 2.005                            19                                    

Σύνολα 31.12.2017 2.117                            76                                    

Συνδεδεμένες εταιρείες

Συνδεδεμένες εταιρείες
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Τα σημαντικότερα από τα ανωτέρω υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 

αναλύονται ως εξής: 

- To υπόλοιπο 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 € 330 χιλ. αφορά σε  προκαταβολή προς την ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. για 

προαγορά διαφημιστικού χρόνου, βάσει σύμβασης με την ως άνω συνδεδεμένη εταιρεία, καθώς και 

αγορές εμπορευμάτων ύψους € 146 χιλ.  

- Ποσό ύψους € 17 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. ΙMPULS 

HELLAS A.E. στην εταιρεία ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ βάσει 

σύμβασης πώλησης της 14ης Αυγούστου 2015. Για την ως άνω απαίτηση έχει ληφθεί μεταγενέστερα 

και μέχρι  την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, επιταγή ποσού € 250 χιλ. 

με ημερομηνία λήξης την 30η Μαϊου 2018 (Σημείωση 15). 

- Ποσό ύψους 267 χιλ. αφορά απαίτηση από την VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS βάσει σύμβασης 

διαφήμισης / προωθητικών ενεργειών. 

- Ποσό ύψους € 104 χιλ. αφορά απαίτηση από πώληση εμπορευμάτων στην ALPHA TELEVISON CYPRUS 

LTD. 

- Ποσό ύψους € 214 χιλ. αφορά απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρεία Cosmoline Τηλεπικοινωνιακές 

Υπηρεσίες Α.Ε για αγορά εμπορευμάτων, ενοίκια μίσθωσης χώρου κ.α.. Μέρος του υπολοίπου 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 της Εταιρείας για 

τη χρήση που έληξε  την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 αναλύονται ως εξής: 

 

01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016

Συναλλαγές και λοιπές παροχές 49                            57                            

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 

Διευθυντικών Στελεχών 562                          626                          

611                          683                          

 
Οι αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης των Διευθυντικών Στελεχών κατά την τρέχουσα χρήση 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 € 2 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. 
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Μελλοντικά έξοδα από ενοίκια: Η Εταιρεία έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες λειτουργικής 

μίσθωσης για τη μίσθωση χώρων γραφείων και μεταφορικών μέσων. Οι συμφωνίες αυτές έχουν μέση 

διάρκεια 3 έως 6 ετών με δυνατότητες ανανέωσης σε ορισμένα από τα συμβόλαια. Οι μελλοντικές 

υποχρεώσεις, με βάση τις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις ενοικίασης κτιρίων στις 31 Δεκεμβρίου 

2017 και 2016,αναλύονται ως εξής: 

 

31.12.2017 31.12.2016

Μέχρι 1 έτος 63                  83                  

Από 1 έως 5 έτη 27                  59                  

90                  142                

 

Μελλοντικά έσοδα από ενοίκια: Τα ελάχιστα ενοίκια που θα εισπραχθούν σε μελλοντικές περιόδους, 

όπως αυτά προκύπτουν από τις υπάρχουσες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων, έχουν ως εξής: 

31.12.2017 31.12.2016

Μέχρι 1 έτος 1                     47                  

Από 1 έως 5 έτη -                      15                  

1                     62                  

 
 

Εγγυήσεις: Η Εταιρεία εκδίδει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. Στον παρακάτω πίνακα 

περιέχεται η ανάλυση αυτών των εγγυητικών επιστολών, όπως είχε διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 

2017 και 2016:  

 

31.12.2017 31.12.2016

Καλή εκτέλεση συμβάσεων 436                278                

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς -                      6                     

436                284                

 
 

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 31η Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται στο ποσό των € 1,1 εκατ. περίπου (31η 

Δεκεμβρίου 2016: € 1,2 εκατ. περίπου). 
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27. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα της 31ης Δεκεμβρίου 2017 που ενδέχεται να επηρεάσουν 

σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. 

 

 

Ελληνικό, 30 Απριλίου 2018 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. KΟΝΤΟΜΗΝΑΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 281810 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΒ. 634465 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ 

Α.Δ.Τ. Χ 000258 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

www.intertech.gr. 

 


