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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

 
Οι 
 
  

1. Ηλίας Γεωργαντάς, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
2. Ιωάννης Χαλδούπης, Διευθύνων Σύμβουλος,  
3. Στέφανος Διαλετής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος 

 
Δηλώνουμε ότι  

 
Εξ' όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) οι συννημένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 30ης Ιουνίου 2020, οι οποίες 
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 
Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34), απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 
στοιχεία των Περιουσιακών στοιχείων και των Υποχρεώσεων και τα Ίδια Κεφάλαια της 30.06.2020 
και τα Συνολικά Έσοδα της περιόδου α’ εξαμήνου 2020 της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

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

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

 
 
 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2020 
 
 
 
 

Ο Αντιπρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

 
 
 
 
 
 

    

Ηλίας Γεωργαντάς   Ιωάννης Χαλδούπης Στέφανος Διαλετής 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

 

 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» αφορά στη χρονική περίοδο 1 
Ιανουαρίου 2020 έως 30 Ioυνίου 2020, συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4548/2018 και του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και τις εκδοθείσες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
εκτελεστικές αποφάσεις. 
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 
Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις Α΄εξαμήνου 2020  
 
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 8.794 χιλ., έναντι € 9.584 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας 
μείωση  κατά € 790 χιλ. ή σε ποσοστό 8,24% . 

Η εταιρία κατά το πρώτο δίμηνο του 2020 (πριν την έναρξη της πανδημίας) παρουσίασε αύξηση 
πωλήσεων κατά 16% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. 

Οι επιπτώσεις όμως της πανδημίας και συγκεκριμένα το κλείσιμο των καταστημάτων, ο περιορισμός των 
δαπανών των καταναλωτών, η πτώση του τουρισμού είχε ως συνέπεια την μείωση της ζήτησης τόσο των 
καταναλωτικών προιόντων όσο και των επαγγελματικών προιόντων που πραγματεύται η ΙNTERTECH με 
αποτέλεσμα  την ανωτέρω μείωση του τζίρου της. 

Επιπλέον λόγω της πανδημίας covid 19 παρουσιάστηκε περιορισμός διαθεσιμότητας προιόντων από τους 
προμηθευτές της Εταιρείας γεγονός που επηρέασε και τον κύκλο εργασιών της. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι μεγαλύτερη πτώση στον τζίρο παρουσιάστηκε σε προιοντικές κατηγορίες με την 
υψηλότερη συνεισφορά στο μεικτό περιθώριο της Εταιρείας. 

Ένας πρόσθετος λόγος διαμόρφωσης του μειωμένου μεικτού περιθώριου κέρδους είναι η πρόσθετη 
πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων έναντι της αντίστοιχης περυσινής περίοδου. 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν το μεικτό περιθώριο κέρδους της Εταιρείας  να διαμορφωθεί σε 18,3% 
έναντι 21,0% του πρώτου εξαμήνου 2019. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις αποφάσισε να λάβει μέτρα με κύριο 
σκοπό την άμβλυνση των συνεπειών της μείωσης των πωλήσεων οπότε και προχώρησε σε περιορισμό των 
λειτουργικών δαπανών της  και γενικότερα σε περαιτέρω εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας της .  

Αποτέλεσμα αυτού ήταν τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας να εμφανίσουν μείωση  15,3% ή € 322 χιλ., 
δηλαδή από € 2.108 χιλ.  το ά εξάμηνο του 2019 να διαμορφωθούν  σε € 1.786 χιλ. το ά εξάμηνο του  
2020.  

 
Απόρροια όλων των ανωτέρω ήταν η ζημιά χρήσης προ φόρων να διαμορφωθεί  σε € (190) χιλ. το 2020 
έναντι € (260 )χιλ. του 2019 ήτοι βελτιωμένο κατά € 70χιλ ή σε ποσοστό 27%. 
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Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 218 χιλ € έναντι  151 χιλ € κατά την 
προηγούμενη χρήση , παρουσιάζοντας αύξηση 67 χιλ. € , ή σε ποσοστό 44%. Η αύξηση αυτή προέρχεται 
από  την βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος, η οποία οφείλεται από την μείωση των λειτουργικών 
εξόδων της Εταιρείας και από  την αύξηση της συμμετοχής του κύριου προμηθευτή της στις προωθητικές 
ενέργειες της. 

Προοπτικές  
 
Η κλιμάκωση της πανδημίας COVID-19 οδήγησε στην επιβολή αυστηρών μέτρων περιορισμού από τα 
μέσα Μαρτίου 2020 σε μεγάλο αριθμό χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Αυτοί οι 
περιορισμοί επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τις οικονομικές συνθήκες, οδηγώντας τόσο την ευρωπαϊκή όσο 
και την παγκόσμια οικονομία σε μια συγχρονισμένη ύφεση το πρώτο τρίμηνο του 2020,. Η ανακοίνωση 
από την ελληνική κυβέρνηση μέτρων στήριξης συνολικής αξίας 15 δισ. ευρώ συνέβαλαν σημαντικά στη 
μείωση της αβεβαιότητας. Ο ρυθμός εξομάλυνσης των συνθηκών εγχώριας ζήτησης και των 
καταναλωτικών συνηθειών, μαζί με τη μορφή προσαρμογής της αγοράς εργασίας και σχετικών εταιρικών 
αποφάσεων για νέες προσλήψεις και επενδύσεις, θα καθορίσει το σχήμα της ανάκαμψης, με την 
προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου υποτροπή στην πανδημία μέσα στο 2020. Η ανάκαμψη της 
ελληνικής οικονομίας το 2020 και το 2021 εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, με την αβεβαιότητα να 
παραμένει υψηλή. Ο ρυθμός εξομάλυνσης των εγχώριων δαπανών, η ανταπόκριση του επιχειρηματικού 
τομέα στις νέες συνθήκες και η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής για την υποστήριξη όσων είναι 
αντιμέτωποι με μια πιο μόνιμη πληγή από την κρίση καθώς και οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
ανάπτυξη, θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό της διαδρομής για την ανάκαμψη. 
  
Η Εταιρεία όπως έχει ήδη προαναφέρει  το πρώτο δίμηνο του 2020 (πριν την έναρξη της πανδημίας)  
παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 16% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου ποσοστό όμως  
τελικά διακυβεύεται στους επόμενους μήνες και έως τη λήξη της διαχειριστικής χρήσεως λόγω των 
επιπτώσεων  της πανδημίας.  
 
Κατά το Β’ εξάμηνο του 2020 προτεραιότητες της διοίκησης αποτελούν η έμφαση στην ανάπτυξη 
προιόντων , στην ποιότητα , και στην άρτια εμπορική εκτέλεση στα κανάλια διανομής, επιπλέον ανάπτυξη 
κερδοφόρων κατηγοριών όπως τα συστήματα ασφαλέιας κλπ. καθώς και η ισορροπημένη διαχείριση των 
λειτουργικών εξόδων. Σύντομα πρόκειται να ανακοινωθούν και νέες κατηγορίες προιόντων στοχεύοντας 
σε διεύρυνση του προιοντικού μείγματος με ανασταλτικό παράγοντα να παραμένει η ανασφάλεια του 
καταναλωτικού κοινού λόγω της πανδημίας covid 19. 
 
H επίδραση της πανδημίας covid 19 στην καθημερινότητα εξακολουθεί να υφίσταται και δεν μας 
επιτρέπει να εκτιμήσουμε με ασφάλεια την πορεία της αγοράς.  Παρά ταύτα είμαστε αισιόδοξοι ότι η 
μείωση του κύκλου εργασιών για την χρήση 2020 δεν θα απέχει σημαντικά έναντι της  ποσοστού μείωσης 
του πρώτου εξαμήνου 2020. 
 
Ως προς την επίπτωση των μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό της πανδημίας στα οικονομικά 
μεγέθη της Εταιρείας στην παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορούν να εξαχθούν με βεβαιότητα ασφαλή 
συμπεράσματα, ούτε να ποσοτικοποιηθούν  , καθόσον, δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς το εύρος, 
η ένταση και η χρονική διάρκεια της κρίσης καθώς επίσης και να αξιολογηθεί  η αντίδραση του ελληνικού 
καταναλωτικού κοινού . 
 
H Εταιρεία όπως έχει ήδη εξαγγείλει στο ευρύ επενδυτικό κοινό  στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων 
που ανακύπτουν λόγω της πανδημίας του  COVID-19, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ως εκ τούτου 
αποφάσισε να λάβει μέτρα με κύριο σκοπό την άμβλυνση των συνεπειών από τις οικονομικές επιπτώσεις 
αυτής της πανδημίας.  Ειδικότερα, οι κίνδυνοι και η δράση της Εταιρείας σχετικά με την πανδημία του 
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COVID-19 περιγράφονται αναλυτικότερα στην παράγραφο «Οι κίνδυνοι από την εξάπλωση του 
κορωνοϊού COVID-19 και οι δράσεις της Εταιρείας» κατωτέρω. 
 

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 κίνδυνοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 και οι δράσεις της Εταιρείας 
 
Στις 11 Μαρτίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την λοίμωξη από κορωνοϊό SARS CoV 2 
σε Πανδημία. Η Ελληνική Κυβέρνηση άμεσα έθεσε το σύνολο του υγειονομικού δυναμικού σε επιφυλακή 
και έλαβε μια σειρά από αποφάσεις με κύριο στόχο την επιβράδυνση της διασποράς του ιού ενώ 
παράλληλα ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα για να περιορίσει τις επιπτώσεις στην κοινωνία και την 
οικονομία. Η εμφάνιση και η εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού 
των δραστηριοτήτων που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, είχαν αρνητική επίδραση στην οικονομική 
δραστηριότητα τόσο σε διεθνές όσο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.  
Στο εν λόγω πλαίσιο, η Εταιρεία, με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και προσήλωση στις εταιρικές του 
αξίες σε αυτή την δύσκολη χρονική συγκυρία, συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια της ελληνικής 
πολιτείας για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) στην προστασία της δημόσιας και της 
ιδιωτικής υγείας, εφαρμόζοντας με επιτυχία μια σειρά ειδικών μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του, 
όπως: 

- Ολική απολύμανση όλων των χώρων και γραφείων της ως γενικό προληπτικό μέτρο. 
- Συστηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ενημέρωνε 

και συνεχίζει να ενημερώνει για τους τρόπους πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων και 
των οικογενειών τους (με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

- Δόθηκαν άμεσα οδηγίες για παραμονή στο σπίτι σε όσους εμφάνισαν ακόμα και ήπια 
συμπτώματα εποχικής γρίπης.  

- Σταμάτησαν άμεσα και πλήρως όλα τα επαγγελματικά ταξίδια.  
- Ενεργοποιήθηκαν όλες οι υποδομές τηλεργασίας και εφαρμόστηκε η τηλε-εργασία με απόλυτη 

επιτυχία και ασφάλεια 
- Ενημερώθηκε το προσωπικό για την δυνατότητα αξιοποίησης και παροχής των αδειών ειδικού 

σκοπού. 
- Περιορίστηκαν οι επισκέψεις από και προς εξωτερικούς συνεργάτες και πελάτες 
- η Εταιρεία έχει φροντίσει να εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης διανέμοντας 

μάσκες και γάντια προφύλαξης, αντισηπτικό υγρό ενώ παράλληλα φροντίζει να τηρούνται και οι 
απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των θέσεων εργασίας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα 
πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας  

  
Οι επιπτώσεις της πανδημίας αναμένεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομική 
δραστηριότητα, στους δημοσιονομικούς στόχους της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και στην επέκταση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Η ταχεία εξάπλωση της πανδημίας COVID‐19 σε 
παγκόσμια κλίμακα έχει οδηγήσει στην μείωση του επιπέδου λειτουργίας ή και στην διακοπή λειτουργίας 
πολλών επιχειρήσεων. Η Εταιρεία είναι πιθανό να αντιμετωπίσει επιπτώσεις από τις συνέπειες της 
επιβολής των μέτρων περιορισμού κίνησης, τα φαινόμενα κάμψης των αγορών, τις αλλαγές στη 
συμπεριφορά των πελατών λόγω του φόβου των συνεπειών της πανδημίας, καθώς και τον αρνητικό 
αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό της. H Εταιρεία στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων που ανακύπτουν 
λόγω της πανδημίας του  COVID-19,  παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ως εκ τούτου σχεδιάζει και 
εφαρμόζει μέτρα αντιμετώπισης κάθε εντοπιζόμενου κινδύνου ώστε να περιορίζει τις αρνητικές 
επιπτώσεις στον ελάχιστο δυνατό βαθμό 
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 Διοίκηση της Εταιρείας  παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις αποφάσισε να λάβει μέτρα με κύριο σκοπό 
την άμβλυνση των συνεπειών τόσο της μείωσης των πωλήσεων όσο και γενικότερα των οικονομικών 
επιπτώσεων αυτής της πανδημίας.  

Συγκεκριμένα η Εταιρεία για να διασφαλίσει καθώς και να ενισχύσει την ταμειακή της ρευστότητα έλαβε 
τα κάτωθι μέτρα κατόπιν συνεννόησης με τον βασικότερο της προμηθευτή:  

 εξασφάλισε επιμήκυνση του χρόνου πληρωμής αυτού καθώς επίσης και  

 αναβολή προγραμματισμένων παραλαβών προϊόντων . 
 
Επιπλέον, η Εταιρεία έκανε χρήση των μέτρων στήριξης της Οικονομίας, τα οποία θέσπισε η ελληνική 
Πολιτεία προς διευκόλυνση των πληττόμενων επιχειρήσεων και ειδικότερα την επιδότηση εργαζομένων, 
την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και την ενίσχυση της ρευστότατα τους. 

Τέλος, αιτήθηκε και έλαβε χρηματοδότηση υπό την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής και   έχει 
αιτηθεί για περαιτέρω ενίσχυσής της  μέσω της άντλησης κεφαλαίου μακροπρόθεσμου χαρακτήρα προς 
την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με εγγύηση Δημοσίου.  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο κλάδο ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών οπότε εμφανίζει 
κίνδυνο απαξίωσης αποθεμάτων. Τα καταναλωτικά είδη ανανεώνονται πλέον ετησίως, γεγονός που τα 
καθιστά ευάλωτα σε ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωση. Λόγω των χειρισμών της η Εταιρεία δεν έχει 
αποθεματοποιήσει προϊόντα, πέραν της συνήθους έκτασης,  οπότε , με βάση τα υφιστάμενα μέχρι την 
ημερομηνία σύνταξης της παρούσας δεδομένα, το ύψος των αποθεμάτων αναμένεται να εμφανιστεί 
μειωμένο έναντι του ποσού που εμφανίζουν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019. 
 
Η έκταση του πλήγματος στα αποτελέσματα της Εταιρείας λόγω της πανδημίας COVID‐19 είναι βέβαιη. Η 
επιδημία COVID‐19 ενδέχεται να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία για 
το 2020, ενώ στο μέλλον είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας ή να 
μειώσει τη ζήτηση για τα προϊόντα της. Ωστόσο, δεδομένου του μεταβαλλόμενου χαρακτήρα της 
επιδημίας, ο βαθμός στον οποίο ο COVID‐ 19 θα επηρεάσει τα αποτελέσματα της Εταιρείας θα εξαρτηθεί 
από τις γενικές μελλοντικές εξελίξεις, οι οποίες παραμένουν αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν 
με ασφάλεια τη δεδομένη στιγμή. 
 
Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες 
συνεργασίας μεταξύ τους 

Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η εμπορία και αντιπροσώπευση ηλεκτρονικών συσκευών στην 
Ελλάδα. Πιο αναλυτικά, η Εταιρεία αποτελεί τον επίσημο διανομέα των προϊόντων της Panasonic 
Marketing Europe GmbH   στην Ελλάδα από το 1990, που είναι και ο βασικός προμηθευτής της. Επιπλέον, 
σημαντική είναι και η συμμετοχή των προϊόντων Panasonic Marketing Europe GmbH   στις πωλήσεις της 
Εταιρείας. 
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Στο πλαίσιο της αντιπροσώπευσης των προϊόντων της Panasonic Marketing Europe GmbH   στην Ελλάδα, η 
Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας και εμπορίας με την Panasonic Marketing Europe GmbH  , η 
οποία εμπεριέχει υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και συγκεκριμένους όρους που προσδιορίζουν την εν λόγω  
συνεργασία και εμπορία. Κατά συνέπεια, η λειτουργία και συνέχιση της δραστηριότητάς της Εταιρείας  
εξαρτάται σημαντικά από την συνεργασία της με τον κύριο προμηθευτή της, ήτοι την Panasonic Marketing 
Europe GmbH  . Οποιαδήποτε ανώμαλη εξέλιξη στις σχέσεις με τον κύριο προμηθευτή μπορεί να επιφέρει 
τροποποίηση στους όρους συνεργασίας ή ακόμη και διακοπή της επίσημης διανομής των προϊόντων της 
στην Ελλάδα από την Εταιρεία με αντίστοιχο κίνδυνο για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της.  

Επιπλέον, εάν η φήμη του κύριου προμηθευτή υποστεί βλάβη από οποιαδήποτε αιτία, ενδέχεται να 
επηρεασθεί η εικόνα της Εταιρείας και των προϊόντων της ως διανομέας του προμηθευτή καθώς και οι 
σχέσεις της με τους σημαντικούς πελάτες (αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών).  

Συνεπεία των ανωτέρω, ενδέχεται να  επηρεαστεί ουσιωδώς δυσμενώς η δραστηριότητα, η οικονομική 
κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της Εταιρείας.  

 

Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο κλάδο ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών. Τα καταναλωτικά είδη 
ανανεώνονται πλέον ετησίως, γεγονός που τα καθιστά ευάλωτα σε ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωση. 
Αναφορικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων που πουλά η Εταιρεία ο κίνδυνος τεχνολογικής 
απαξίωσης είναι χαμηλότερος λόγω της βραδύτερης ανάπτυξης νέων προϊόντων. 

Τυχόν μη επίτευξη των αναμενόμενων πωλήσεων της Εταιρείας, θα παρουσιάσει βραδέως κινούμενα 
λόγω τεχνολογικής απαξίωσης αποθέματα, τα οποία θα πρέπει είτε να τα διαθέσει σε χαμηλές τιμές ή 
ακόμα και σε τιμές χαμηλότερες του κόστους στην περίπτωση που έχουν τεχνολογικά  απαξιωθεί 
σημαντικά.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία επανεξετάζει συνεχώς την αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες 
προβλέψεις ώστε η αξία τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις να ταυτίζεται με την πραγματική. 
Επίσης, λαμβάνει μέτρα φύλαξης, διακίνησης καθώς και ελέγχου για τεχνολογική ή άλλη παρέμβαση, 
ώστε να  ελαχιστοποιήσει το κίνδυνο απαξίωσης των αποθεμάτων.  

Παρόλα αυτά, μία ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωση των αποθεμάτων της  Εταιρείας μπορεί να μειώσει 
τα έσοδα από πωλήσεις της αλλά και να αυξήσει και τις προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων, γεγονός που 
θα επηρεάσει δυσμενώς τη δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.  

 
- 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. 
 
Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα  
 
Σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2020 ο ρυθμός ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού 
στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία.  Επίσης σύμφωνα με την ίδια έκθεση η πρόβλεψη για το 
2020, ήταν ότι θα επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος, όμως, η εξάπλωση της πανδημίας αφενός 
δημιουργεί νέες υψηλές δαπάνες για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, τη στήριξη των επιχειρήσεων 
και τη διαφύλαξη της απασχόλησης και αφετέρου έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο ρυθμό 
οικονομικής ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, στα κρατικά έσοδα.  Οι επιπτώσεις αυτές είναι σχεδόν 
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αδύνατο να ποσοτικοποιηθούν στην παρούσα φάση, καθώς σχετίζονται με τη διάρκεια, την ένταση και τη 
συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού ως απόρροια των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας. Ειδικά 
για τα ελληνικά δεδομένα, ιδιαίτερης σημασίας θα είναι η εξέλιξη του τουριστικού προϊόντος κατά την 
τρέχουσα χρήση, κλάδου της οικονομίας που, εμμέσως ή αμέσως, εκτιμάται ότι επηρεάζει πάνω από το 
20% της παραγωγής του ΑΕΠ και, επομένως, συμμετέχει ουσιωδώς στη διαμόρφωση του εισοδήματος των 
Ελλήνων. Σε κάθε περίπτωση, η υποχώρηση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της εθνικής 
οικονομίας για το 2020 είναι δεδομένη, γεγονός που συνιστά σημαντικό κίνδυνο για τα αποτελέσματα της 
Εταιρείας. 

 
Κίνδυνοι που σχετίζονται με μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά 

Η δραστηριότητα της Εταιρείας αφορά κατά κύριο λόγο σε εμπορία ηλεκτρονικών ειδών, με περίπου το 
65%-70% του τζίρου να απευθύνεται μέσω χονδρεμπόρων στους τελικούς καταναλωτές. 

Το επίπεδο της καταναλωτικής δαπάνης εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους όπως οι γενικότερες 
συνθήκες της οικονομίας, ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, το ενεργειακό κόστος, η καταναλωτική πίστη κλπ. 
Οι καταναλωτικές ανάγκες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά και δη για τα προϊόντα τα οποία εμπορεύεται 
η Εταιρεία είναι ελαστικές δαπάνες και επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια περιόδων 
οικονομικής ύφεσης. Κατά συνέπεια, η συνέχιση της οικονομικής αστάθειας οι πολιτικές λιτότητας από 
την Ελληνική κυβέρνηση, η υψηλή ανεργία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση των καταναλωτικών 
προϊόντων και κατ’ επέκταση να επιδράσουν δυσμενώς στην αναγνώριση του εσόδου της Εταιρείας και 
γενικότερα στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματά της.  

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διενεργείται κατά κύριο λόγο από 7 μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ένας 
συγκεκριμένος πελάτης πραγματοποίησε 17,05% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας. 

Ενδεχόμενη ουσιώδης αλλαγή στους όρους συνεργασίας ή τυχόν διακοπή της συνεργασίας με κάποια 
μεγάλη αλυσίδα ηλεκτρονικών –ηλεκτρικών ειδών, δύναται να επηρεάζει δυσμενώς, βραχυπρόθεσμα 
τουλάχιστον, την εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρείας καθώς και τα αποτελέσματά της.  

Κίνδυνος από το ανταγωνιστικό περιβάλλον στον κλάδο της τεχνολογίας 

Οι βασικοί ανταγωνιστές της Εταιρείας είναι επιχειρήσεις εισαγωγής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου θεωρείται έντονος, δεδομένου του 
σημαντικού αριθμού των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και της ευαισθησίας του 
καταναλωτή στην τιμή των προϊόντων.  

Ο κύριος προμηθευτής της Εταιρείας, ήτοι η Panasonic Marketing Europe GmbH  , κατόπιν συνεχούς και 
πλήρους παρακολούθησης και εναρμόνισης με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προμηθεύει την Εταιρεία 
προϊόντα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών τελευταίας τεχνολογίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης του 
ανταγωνισμού.  Τυχόν υστέρηση στην εναρμόνιση με τις τεχνολογικές εξελίξεις θα σήμαινε ουσιώδη 
κίνδυνο στη δραστηριότητα του κύριου προμηθευτή και κατ’ επέκταση της Εταιρείας. 

 
Η τρέχουσα εικόνα της αγοράς θα μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον, με την αλλαγή της στρατηγικής των 
υφισταμένων ανταγωνιστών και την επέκταση των προϊόντων τους. Τυχόν ένταση του ανταγωνισμού 
ενδεικτικά π.χ. μέσω πολέμου τιμών και επιθετικών προσφορών μπορεί να επιδράσει αρνητικά στις 
πωλήσεις και στην κερδοφορία της Εταιρείας.  

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει η Εταιρεία ενδέχεται 
να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς τη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα 
αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρείας. 
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Πιστωτικός Κίνδυνος 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν απαιτήσεις από πελάτες χονδρικής εσωτερικού. 
Πλέον των μεγάλων αλυσίδων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, οι εμπορικές απαιτήσεις 
περιλαμβάνουν και υπόλοιπα από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες.  Η εμπορική πολιτική της Εταιρείας 
αναφορικά με τις εμπορικές απαιτήσεις καθορίζεται με βάση την κατηγορία του προϊόντος καθώς και το 
μέγεθος του πελάτη και δεν παρέχεται πίστωση  πέραν των 3 μηνών. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και 
μόνο με εξασφαλίσεις του πελάτη πχ. με επιταγές μπορεί η πίστωση να γίνει τετράμηνη. Η γενικότερη 
οικονομική κρίση, μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους επισφάλειας από τους εν λόγω πελάτες της 
Εταιρείας, λόγω κυρίως της γενικευμένης έλλειψης ρευστότητας. Η Εταιρεία εκτίθεται σε αυξημένο 
πιστωτικό κίνδυνο, όταν οι πελάτες της αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις.  

Έναντι των συγκεκριμένων κινδύνων η Εταιρεία εφαρμόζει μια σειρά μέτρων, όπως ο αποκλεισμός 
πελατών με εμφανή δείγματα επισφάλειας, η αυστηρή παρακολούθηση για τη διατήρηση του 
συμφωνημένου χρόνου πίστωσης και ο περιορισμός των ποσών πίστωσης πάνω  από τα εγκεκριμένα όρια 
που ορίζονται ανά πελάτη. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις εκχώρησης εμπορικών 
απαιτήσεων για απόκτηση επιπλέον ρευστότητας. Αναφορικά με τους νέους πελάτες, έχει θεσπίσει τη 
πολιτική πληρωμής μετρητοίς μέχρι αποδείξεως της φερεγγυότητας τους, προκειμένου να ενταχθούν στην 
εμπορική πολιτική της Εταιρείας. 

Παρόλα αυτά, η δυσμενής οικονομική κατάσταση της εγχώριας αγοράς , εγκυμονεί κινδύνους για τυχόν 
επισφάλειες, δημιουργία αρνητικών ταμειακών ροών και αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσεών της 
(δανειακών και factoring), γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τη δραστηριότητα, τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρείας. 

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 (Moody's credit rating). 

 

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.  
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Κίνδυνος ρευστότητας 

Η δυνατότητα της Εταιρείας να αντλεί κεφάλαια μέσω τραπεζικού δανεισμού ή μέσω αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου από τις κεφαλαιαγορές, επηρεάζεται σημαντικά από, μεταξύ άλλων, τις επικρατούσες 
μακροοικονομικές συνθήκες, τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την αστάθεια στην Ελληνική 
χρηματιστηριακή αγορά.  

Η Εταιρεία διαθέτει πιστωτικές γραμμές με τις ελληνικές τράπεζες με τη μορφή αλληλόχρεου 
λογαριασμού και εκχώρησης απαιτήσεων από πελάτες της με συνολικό ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο του 
οποίου κυμαίνεται από 3,65% έως 5,00%.  

Ωστόσο, εάν οι υφιστάμενες ασταθείς συνθήκες στην ελληνική κεφαλαιαγορά διατηρηθούν ή εάν η 
Εταιρεία δεν μπορέσει να εφαρμόσει με επιτυχία την πολιτική της σχετικά με τη διαχείριση του υπό 
άντληση κεφαλαίου, ή εάν δεν καταφέρει να διατηρήσει τις υφιστάμενες πιστωτικές γραμμές με τις 
τράπεζες, είναι πιθανό να έχει σημαντικά μειωμένη δυνατότητα άντλησης πρόσθετης δανειακής ή άλλης 
χρηματοδότησης ή άντλησης πρόσθετης χρηματοδότησης με πιο υψηλό κόστος δανεισμού και ως εκ 
τούτου να επηρεαστούν αρνητικά η δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα 
και οι προοπτικές της Εταιρείας.  

 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης ("ΕΔΜΑ") 
 
Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA/2015/1415el) που εφαρμόζονται από την 3η 
Ιουλίου 2016 στους Εναλλακτικούς 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. 
 
 
Κατά την περιγραφή των επιδόσεων της Εταιρείας χρησιμοποιούνται οι κάτωθι δείκτες:  
 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

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

Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων + χρηματοοικονομικά έξοδα – 
χρηματοοικονομικά έσοδα + Πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχών, 
παγίων και απαιτήσεων που δεν προήλθαν από εμπορικές συναλλαγές  
+- Κέρδη/(Ζημίες) από χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα στην 
εύλογη αξία 

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

Μικτό Κέρδος Κύκλος εργασιών – Κόστος πωληθέντων  

Γενική Ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
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Άμεση Ρευστότητα 
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό- Αποθέματα) /Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

Ξένα / Ίδια κεφάλαια 

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

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

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι ΕΔΜΑ της Εταιρείας 
 

 30.06.2020 30.06.2019 

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

218                  151 

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) (€ χιλ.) 

102                    36 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους  18,3%                       21,0% 

Γενική ρευστότητα       1,82             1,61 

Άμεση ρευστότητα       1,05                        0,94 

Ξένα / Ίδια κεφάλαια       0,34                    0,53 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων       1,17                   0,82 

 
Aναλυτικότερα ο υπολογισμός του πρώτου δείκτη ΕΔΜΑ που αφορά το EBITDA παρουσιάζεται 
κατωτέρω: 
 

Υπολογισμός EBITDA      

ποσά σε € χιλ.*  30.06.2020 30.06.2019 

Ζημίες προ φόρων (190) (260) 

Πλέον: Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 292 296 

Πλέον: Αποσβέσεις 116 115 

Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 218 151 

 
 
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: 
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1/1 - 30/6/2020   30/6/2020 

Συνδεμένο μέρος Έσοδα Αγορές 
 

Χρεωστικά Υπόλοιπα Πιστωτικά Υπόλοιπα 

Λοιπά συνδεμένα μέρη 14 31   988 399 

  1/1 - 30/6/2019   31/12/2019 

Συνδεμένο μέρος Έσοδα Αγορές 
 

Χρεωστικά Υπόλοιπα Πιστωτικά Υπόλοιπα 

Λοιπά συνδεμένα μέρη 30 129   1.258 806 

 
Σημειώνεται ότι στα ενδοομιλικά υπόλοιπα του ά εξαμήνου 2020 δεν περιλαμβάνονται οι εταιρίες 
ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡONOS & ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε 
συγκριτικά με τη προηγούμενη χρήση, αφού δεν υφίσταται πλεόν οποιαδήποτε συμμετοχή του κύριου 
μέτοχου της Εταιρείας,λόγω πώλησης αυτών 
Τα σημαντικότερα από τα ανωτέρω υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες κατά την 30η Ιουνίου 2020 
αναλύονται ως εξής: 

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

Εταιρεία βάσει σύμβασης ύψους € 569 χιλ. Επί του ποσού αυτού έχει σχηματιστεί ισόποση 

πρόβλεψη απομείωσης.  

 Ποσό ύψους € 195,2 χιλ. αφορά απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρεία Cosmoline 

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Α.Ε., η οποία αφορά αγορά εμπορευμάτων, ενοίκια μίσθωσης 

χώρου κ.ά. Μέρος του εν λόγω ποσού έχει διακανονιστεί σε 84 μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης της προαναφερθείσας εταιρείας με βάση το άρθρο 106 

του Πτωχευτικού Κώδικα. Επί του ποσού αυτού έχει σχηματιστεί σωρευτική πρόβλεψη 

απομείωσης ποσού € 96χιλ..  

 Ποσό ύψους € 28 χιλ. αφορά απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρία VILLAGE ROADSHOW 

OPERATIONS βάση αγορών εμπορευμάτων. 

 Ποσό ύψους € 30,2 χιλ. αφορά απαίτηση από τη συνδεδεμένη εταιρεία CPCS TECHNOLOGIES 

L.T.D, για ενοίκια από μίσθωση χώρου γραφείων. 

 Ποσό ύψους € 350 χιλ. αφορά την είσπραξη από την Eταιρεία, εντόκου δανείου από τον μέτοχο 

ΑΜΟΙΡΙΔΗ – ΣΑΒΒΙΔΗ Α.Ε., βάση συμβατικής υποχρέωσης: λήξεως την 30.09.2020 με  επιτόκιο 

3,65%. Η Εταιρεία προέβη σε πρόωρη εξόφληση του  ποσού την 31.07.2020. 

 
Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας 
για τη χρήση που έληξε  την 30 Ιουνίου 2020 και 2019 αναλύονται ως εξής: 
 

  
30.06.2020 

 
30.06.2019 

     Συναλλαγές και λοιπές παροχές 
 

                      12  
 

                    31  

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 
Διευθυντικών Στελεχών 

 
                    201  

 
                  274  

  
                    213  

 
                  305  
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Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς και από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης για τη 
χρήση που έληξε  την 30 Ιουνίου 2020 και 2019 αναλύονται ως εξής: 

 
 

30.06.2020 
 

31.12.2019 

     

Aπαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 
 

                        3  
 

                      1  

Υποχρεώσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης 
 

                         1  
 

                    53  

 
 

Λόγω μη αποχώρησης Διευθυντικών Στελεχών  δεν δόθηκαν αποζημιώσεις κατά την τρέχουσα και την 
προηγούμενη χρήση (30.06.2019). 
 
Παρακάτω αναφέρονται οι εταιρείες, με τις οποίες η ΙΝΤΕΡΤΕΚ έχει συναλλαγές και στις οποίες ο 
κύριος μέτοχος κ. Δημήτριος Κοντομηνάς, κατέχει συμμετοχή με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο, μέσω 
άλλων εταιρειών στις οποίες έχει τον έλεγχο. Αυτές είναι οι εξής: 
 

Α/Α Επωνυμία Εταιρείας Α/Α Επωνυμία Εταιρείας 

1 
COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ 11 PRIME INSURANCE LIMITED 

2 ΔΕΜΚΟ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 12 INTERVISTA AE-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 

3 ΑΙΓΛΗ Α.Ε 13 INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛ.ΑΝ.ΕΤ 

4 VILLAGE ROADSHOW OPERATIONSΑ.Ε. 14 PLUS PRODUCTION A.E. 

5 HELLENIC POST GREDIT Α.Ε.Π.Π. 15 VILLAGE ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ Α.Ε 

6 ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. 16 MYDIRECT A.E. 

7 INTERJET A.E. 17 CPCS TECHNOLOGIES L.T.D 

8 ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε. 18 ΣΤΙΛΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

9 
ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 19 ΚΒ.IMBULS HELLAS A.E 

10 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε 20 CHANNEL 9 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 

 
Επιπρόσθετα, οι εταιρείες στις οποίες ο άλλος κύριος μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Αμοιρίδης, κατέχει 
συμμετοχή με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο, μέσω άλλων εταιρειών στις οποίες έχει τον έλεγχο είναι οι εξής: 
η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ και η Καλλιόπη Καρύδα & Σία ΕΕ. 

 
 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2020 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Ο Αντιπρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 
 

   

Ηλίας Γεωργαντάς   Ιωάννης Χαλδούπης 
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτη Λογιστή 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας 

ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, της 30
ης

 Ιουνίου 2020 και τις σχετικές 

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

εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, 

που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη είναι να 

εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την 

επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

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

2410 “Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο 

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

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

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

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

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

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

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

 

Συμπέρασμα 

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

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

από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

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

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

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

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Γεώργιος Π. Παναγόπουλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 36471 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
 

περιόδου 
 

1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2020 
 
 
 

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

ΔΛΠ 34 
 

 
 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2020-30.06.2020 
είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Ανώνυμος Εταιρεία - Διεθνείς 
Τεχνολογίες» (εφεξής «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.», «Εταιρεία»), κατά τη συνεδρίασή του της 29ης Σεπτεμβρίου 2020 
και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.intertech.gr καθώς και στον 
διαδικτυακό χώρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

 
 
 
 
 
 

  

http://www.intertech.gr/
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-
30.06.2020 

 

 

 Σημ.  01.01-30.6.2020 
 

             01.01-30.6.2019 

Κύκλος εργασιών 3 
 

                    8.794  
 

                     9.584  

Κόστος πωληθέντων  4 
 

                  (7.189) 
 

                   (7.569) 

Μικτό κέρδος 
  

                    1.606  
 

                     2.015  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6 
 

                     (623) 
 

                       (750) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσης 6 
 

                  (1.163) 
 

                   (1.358) 

Λοιπά έξοδα 
  

                        (60) 
 

                                      (85) 

Λοιπά έσοδα  5 
 

                       342  
 

                                    215  

Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων   

                       102  
 

                                        36  

Χρηματοοικονομικά  έσοδα 
  

                            1  
 

                             8  

Χρηματοοικονομικά  έξοδα 7 
 

                     (293) 
 

                       (303) 

Ζημίες προ φόρων 
  

                     (190) 
 

                       (260) 

Φόρος εισοδήματος  8 
 

                         49  
 

                           80  

Ζημίες μετά από φόρους  
  

                     (141) 
 

                       (180) 

      
Λοιπά συνολικά εισοδήματα 

     
Στοιχεία που δεν ανακατάσσονται μεταγενέστερα στα 
αποτελέσματα      

Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες 
  

                          (7) 
 

                                - 

Φόροι εισοδήματος που αναλογεί 
  

                            2  
 

                                - 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 
  

                          (5) 
 

 

Συγκεντρωτικές συνολικές Ζημίες μετά από φόρους  
  

                     (146) 
 

                       (180) 

      

Ζημίες ανά μετοχή 9 
 

                (0,0167) 
 

                 (0,0191) 

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών  9 
 

            8.424.900  
 

             9.495.467  

 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών  οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

 

 
Σημ. 

 
30.06.2020 

 
31.12.2019 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
     

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
     

Ενσώματα πάγια  10 
 

                 23  
 

                   29  

Ασώματα πάγια  
  

              175  
 

                 235  

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 
  

           3.537  
 

             3.586  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 11 
 

              434  
 

                 453  

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 
  

           4.169  
 

             4.303  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
     

Αποθέματα 12 
 

           4.687  
 

             5.543  

Εμπορικές απαιτήσεις  13 
 

           4.874  
 

             6.256  

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις  14 
 

              838  
 

             1.056  

Χρηματικά διαθέσιμα 15 
 

              701  
 

                 898  

Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού 
  

         11.100  
 

           13.753  

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
  

         15.269  
 

           18.056  

      ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
     

Ίδια κεφάλαια  
     

Μετοχικό κεφάλαιο 16 
 

           4.212  
 

             4.212  

Διαφορά υπέρ το άρτιο 
  

           3.746  
 

             3.746  

Αποθεματικά  17 
 

         11.152  
 

           11.152  

Ζημιές εις νέον 
  

       (10.866) 
 

         (10.718) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  
  

           8.245  
 

             8.392  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  
     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 18 
 

              528  
 

                 698  

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 
  

              254  
 

                 237  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
  

              151  
 

                 210  

      Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 
  

              933  
 

             1.145  

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
     

Προμηθευτές 20 
 

           2.373  
 

             3.285  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 19 
 

           2.039  
 

             3.163  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 18 
 

              254  
 

                 205  

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
21 

 
           1.425  

 
             1.866  

      Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 
  

           6.091  
 

             8.519  

Σύνολο Υποχρεώσεων 
  

           7.024  
 

             9.664  

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
  

         15.269  
 

           18.056  

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών  εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

  

 Μετοχικό 
κεφάλαιο           

 Διαφορά από 
έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο  

 Λοιπά 
αποθεματικά   

 Ζημίες εις 
νέο  

 Σύνολο  

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2019 8.200 3.746 11.152 (14.779) 8.320 

Έξοδα αύξησης κεφαλαίου 
  

 

(67) (67) 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών (5.391) 
 

 

5.391                -  

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

Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - - - 

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

Υπόλοιπα   30 Ιουνίου  2019 2.809 3.746 11.152 (9.635) 8.073 

 

 

Υπόλοιπα 01 Ιανουαρίου  2020 4.212 3.746 11.152 (10.718) 8.392 

Ζημίες μετά από φόρους  περιόδου                -                            -    (141) (141) 

Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - (5) (5) 

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες περιόδου - - - (146) (146) 

Υπόλοιπα   30 Ιουνίου  2020 4.212 3.746 11.152 (10.866) 8.245 

      
      

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών  εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 

 
Σημ. 

01.01-30.06 
2020  

01.01-
30.06.2019 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
    

Ζημίες προ φόρων 
 (148) 

 
           (260) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 
 

 
  

Αποσβέσεις 
 

116 
 

             115  

Προβλέψεις  
 

76 
 

             0  

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού  17  8 

Απομείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων 13 56  60 

Απομείωση αποθεμάτων 12 150  90 

Συναλλαγματικές διαφορές  5  0 

Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 7 292 
 

             296  

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης  564  309 

(Αύξηση)/μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 

 
18 

 
               19  

      (Αύξηση)/μείωση  αποθεμάτων 
 

706 
 

        (1.833) 

(Αύξηση)/μείωση  απαιτήσεων 
 

1.543 
 

             259  

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 
 

(1.529) 
 

          1.651  

Μείον: 
 

 
  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 
 

(234) 
 

           (303) 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα  1   

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  
 1.070 

 
               101  

     

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
 

 
  

Αγορά ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων 
 

0 
 

                (1) 

Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων  
 0 

 
              (1) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
 

 
  

Εξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου                   (67) 

Εισπράξεις βραχυπρόθεσμων δανείων 
 

9.757 
 

          5.019  

Εξοφλήσεις βραχυπρόθεσμων δανείων 
 

(10.880) 
 

        (5.012) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια)  (143) 

 
           (109) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από / (για) χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες   (1.267) 

 
           (169) 

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και  
ισοδύναμα περιόδου  (197) 

 
              (69) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου   898 
 

             138  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου    701 
 

               69  

 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ  
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ιδρύθηκε το 1990 και δραστηριοποιείται ως 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας του οίκου Panasonic 
Marketing Europe GmbH  Corp. Η Εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη. 

 

Διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων που καλύπτουν πολλαπλές καταναλωτικές ανάγκες σε 
τεχνολογία. Η σειρά προϊόντων καλύπτει τους τομείς α) Καταναλωτικών  Ειδών (Τηλεοράση, Ψηφιακές 
Κάμερες/Βιντεοκάμερες, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, φούρνους μικροκυμάτων, οικικακά 
συστήματα ήχου & εικόνας, μπαταρίες), β) Προϊόντων Τηλεπικοινωνίας (Ασύρματες συσκευές 
τηλεφωνίας, αξεσουάρ ήχου και εικόνας), γ) Αυτοματισμός Γραφείου (Επαγγελματικά Τηλεφωνικά 
Κέντρα), δ) Επαγγελματικές Λύσεις Εικόνας και Ήχου (επαγγελματικός εξοπλισμός εικόνας, 
επαγγελματικές οθόνες & συστήματα προβολής,  

 

Η συμφωνία αποκλειστικής διανομής - μεταξύ της Εταιρείας και της PANASONIC MARKETING EUROPE 
GMBH  - ανανεώθηκε με τη «Σύμβαση διανομής» της 01-04-2020, ετήσια με βάση τη συνήθη πρακτική 
των τελευταίων ετών. 
 

Επίσης, από το 2011 η Εταιρεία είναι ο αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων SATEL (συστήματα 
ασφαλείας συναγερμού και ελέγχου πρόσβασης) ενώ το 2013 δραστηριοποιείται ως αποκλειστικός 
εισαγωγέας και διανομέας στην Ελλάδα των προϊόντων iLuv (αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας). Το 2014 
δημιουργήθηκε νέο τμήμα που ειδικεύεται στο StrategicSecurityConsulting. 
 

Τέλος το Δεκέμβριο του 2014 η Εταιρεία υπέγραψε συνεργασία με την εταιρεία RICOH (εκτυπωτικά και 
πολυμηχανήματα) καθώς και με την εταιρεία GESTENTER (ολοκληρωμένες λύσεις PrintingServices). 
 

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2050, ενώ ως έδρα ο Δήμος Ελληνικού - 
Αργυρούπολης. Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2020 ανέρχεται στα 41 άτομα. 
Στις 30 Ιουνίου 2019 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας ήταν 46 άτομα. 

 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε 
την 30η Ιουνίου 2020, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. την 29η Σεπτεμβρίου 2020. 
 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2.1. ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης  Ιουνίου 2020 που καλύπτουν την 

εξαμηνιαία περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2020 είναι σύμφωνες με τα Διεθνή 

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

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

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

2020. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2020, έχουν 

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

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

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή 
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στις εργασίες του. Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω 

στη Σημείωση 2.5, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

 Την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας 

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

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

2.2. ΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2020, έχουν 
συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους. 
 

2.3. ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Τα συγκριτικά μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων δεν έχουν αναμορφωθεί. 

2.4. ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 

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

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

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

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

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

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

και άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για την έκβαση μελλοντικών γεγονότων 

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

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

διαφοροποιούνται από τους λογιστικούς υπολογισμούς. 

 

2.5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

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

30.06.2020 περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των ετήσιων Οικονομικών 

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

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

Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2019, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες 

που ισχύουν από την 01.01.2020 (βλ. Σημειώσεις 2.5.1 και 2.5.2). Ως εκ τούτου, οι συνημμένες 
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συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις 

τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2019, οι οποίες και 

περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων αποτίμησης που 

χρησιμοποιήθηκαν.  

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

ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

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

από την 01/01/2020 ή μεταγενέστερα. 

 Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα 

οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με 

συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια 

της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις 

Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του 

ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο 

Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των 

στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν 

λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και 

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

διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και 

εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

 Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020) 

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

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

περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

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

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

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020) 
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Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, 

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

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

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

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

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

άλλα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου” 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις 

συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες 

επιπτώσεις που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του 

Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή 

χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των σημείων αναφοράς επιτοκίου, 

όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες 

πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από 

τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και 

εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020) 

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

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

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

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

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

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

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

έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

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

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30.6.2020 

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

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

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις 
Μισθώματος (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.06.2020) 
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Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 16 οι οποίες παρέχουν  

στους μισθωτές τη δυνατότητα να μην προβούν σε αξιολόγηση για το εάν μία σχετιζόμενη με τον Covid 

-19 παραχώρηση μισθώματος χαρακτηρίζεται ως τροποποίηση μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι 

τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι στην περίπτωση που πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν 

απαιτείται από τους μισθωτές να αξιολογήσουν εάν συγκεκριμένες παραχωρήσεις μισθώματος που 

σχετίζονται με τον Covid-19 αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Αντιθέτως, οι μισθωτές που 

εφαρμόζουν αυτή την πρακτική εφαρμογή, θα υιοθετήσουν για τις εν λόγω παραχωρήσεις μισθώματος 

έναν λογιστικό χειρισμό ως να μην αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Τα παραπάνω εφαρμόζονται 

για παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19, οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές 

μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2021. Ο Όμιλος θα εξετάσει 

την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 

καμία.  Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου 
Αναφοράς Επιτοκίου – Φάση 2»  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01.01.2021) 

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην 

αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας 

στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές 

που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια 

εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως 

αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια 

εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών μέσων, 

πώς θα λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, 

καθώς και σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση 

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

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο 
ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και 
στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01.01.2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν 

περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του 

Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των 

Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των 

απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 

3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές 

απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από το 

κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια 
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προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία 

αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του 

Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την 

αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά 

Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία.  Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 
Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01.01.2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις 

απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν 

ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία 

οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 

μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το 

δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την 

ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις 

προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του 

διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) 

αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται 

να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 

2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας 

έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της 

πανδημίας του Covid-19. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

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

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2.6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η σύνταξη των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο που 
έληξε την 30η Ιουνίου 2020 απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών που 
επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και των λογιστικών αξιών των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων, των εσόδων και των εξόδων. Κατά τη σύνταξη των Οικονομικών αυτών 
Καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις που υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση για 
την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόστηκαν στις 
ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019.  
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Ειδική αναφορά στις επιπτώσεις του κορωνοϊού COVID-19 

Η Διοίκηση εξέτασε τις ιδιαίτερες συνθήκες που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρέιας και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται. Βάσει των 
τωρινών γεγονότων και περιστάσεων αναφορικά με την κατάσταση της πανδημίας του COVID-19 αυτές 
αναλύονται ως κατωτέρω: 

 Αναφορικά με τις εισπράξεις των εσόδων, η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 
αποκλίσεις που να αποτελέσουν ένδειξη σημαντικών καθυστερήσεων στις εισπράξεις εμπορικών 
της απαιτήσεων.  

 Αναφορικά με τα αποθέματα, η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές μειώσεις στην 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους ώστε να προκύψει ανάγκη απομείωσης τους. Επιπρόσθετα, η 
Εταιρεία αξιολογεί ότι η εφοδιαστική αλυσίδα της δεν θα επηραστεί ουσιωδώς και θα είναι σε 
θέση να καλύψει την ζήτηση για το σύνολο των εμπορευματών  της. 
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  3. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Ο κύκλος εργασιών την 30η Ιουνίου 2020 και 2019, στις συνημμένες συνοπτικές οικονομικές 
καταστάσεις, αναλύεται ως εξής: 

 
 
 
 

 

 

 
Κατά τη διάρκεια της περίοδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2020, ποσό 1.577 χιλ. ήτοι 17,05% του 
κύκλου εργασιών (30.06.2019: ποσό 1.402 χιλ. ήτοι 14,48%) της Εταιρείας προέρχεται από έναν 
εξωτερικό πελάτη (Πελάτης Α).  

 

  4. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

Το κόστος πωληθέντων την 30η Ιουνίου 2020 και 2019, στις συνημμένες συνοπτικές οικονομικές 
καταστάσεις, αναλύεται ως εξής: 
 

 
 

01.01-30.06.2020 
 

01.01-30.06.2019 

Εμπορεύματα 
 

               6.987 
 

                    7.447  

Ανταλλακτικά 
 

52 
 

                         32  

Πρόβλεψη απαξιωμένων αποθέματων  150  90 

Σύνολο 
 

            7.189 
 

                    7.569  

 
 

Στο κόστος πωληθέντων των εμπορευμάτων περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για απαξιωμένα και 
βραδέως κινούμενα αποθέματα που διενεργήθηκε εντός της τρέχουσας περιόδου ποσού € 150 χιλ. 
(30.06.2019: 90 χιλ.). 

 
 

5. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 

 
Τα λοιπά έσοδα την 30η Ιουνίου 2020 και 2019, στις συνημμένες συνοπτικές οικονομικές 
καταστάσεις αναλύονται ως εξής : 
 

  
01.01-30.06.2020 

 
01.01-30.06.2019 

Συμμετοχή της PANASONIC στα έξοδα 
προώθησης των εμπορευμάτων  

 
277 

 
                       174  

Λοιπά  
 

65 
 

                         41  

Σύνολο 
 

342 
 

                       215  

 
 

01.01-30.06.2020 
 

01.01-30.06.2019 

Εμπορεύματα 
 

8.593 
 

                    9.377  

Ανταλλακτικά 
 

                           67 
 

                         43  

Υπηρεσίες 
 

134 
 

                       164  

Σύνολο 
 

 8.794 
 

                    9.584  
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

 
Τα Έξοδα Διοίκησης και Έξοδα Διάθεσης για την  περίοδο που έληξε 30.06.2020 και 30.06.2019 
αντίστοιχα,  αναλύονται ως εξής: 
 

01.01-30.06.2020 
Έξοδα 

Διοίκησης 
Έξοδα 

Διάθεσης 
Σύνολο 

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού  268 419 687 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 43 - 43 

Παροχές τρίτων 129 29 158 

Φόροι – τέλη 12 - 12 

Διάφορα έξοδα 55 628 683 

Αποσβέσεις 116 - 116 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης - 87  87 

Σύνολο 623 1.163 1.786 

 
 

01.01-30.06.2019 
Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 
Σύνολο 

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού   383 545 929 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων   53     3   56 

Παροχές τρίτων   119    13   133 

Φόροι – τέλη   24     6    30 

Διάφορα έξοδα   56   684   739 

Αποσβέσεις  115    -   115 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης -      107   107 

Σύνολο 750     1.358   2.109 

 

7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 

  
01.01-30.06.2020 

 
01.01-30.06.2019 

     Τόκοι & έξοδα δανείων 
 

27 
 

                         42  

Τόκοι & έξοδα εκχώρησης απαιτήσεων 
 

81 
 

                         62  

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 
 

147 
 

                       130  

Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης 
 

21 
 

                         23  

Συναλλαγματικές διαφορές 
 

- 
 

                           8  

Λοιπά έξοδα τραπεζών 
 

17 
 

                         38  

Σύνολο 
 

293 
 

                       303  
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8. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 
Με το άρθρο 22 του ν. 4646/2019 τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 
για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής ο 
συντελεστής φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα μειώνεται από είκοσι εννέα 
(29%) σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%). 

  
01.01-30.06.2020 

 
01.01-30.06.2019 

Τρέχων φόρος εισοδήματος 
 

                           (9)  
 

                           -  

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
 

58 
 

                         80  

  
49 

 
                         80  

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος λοιπών 
συγκεντρωτικών εισοδημάτων 

 

                                                    
2 

 
 

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

 
51 

 
                              80  

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

 
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης: 
Aπό 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 ισχύουσες διατάξεις, 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. Για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2016 
και εφεξής, η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης καθίσταται προαιρετική σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4410/2016. 
 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 του Ν. 2238/94 και το άρθρο 65Α 
του Ν. 4174/2013, η Εταιρεία είχε υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  
ελάβε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη ως προς την εφαρμογή 
των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα που ορίζει ο νόμος. 

Επιπρόσθετα, βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές μπορεί να 
επιλέξουν την Εταιρεία για φορολογικό έλεγχο στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν σε εταιρείες 
που έλαβαν φορολογικά πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς 
επιφύλαξη του Ορκωτού Ελεγκτή.  

Στην περίπτωση αυτή, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν το δικαίωμα να διενεργήσουν 
φορολογικό έλεγχο των χρήσεων που θα επιλέξουν, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία για την έκδοση 
του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης.   
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Συγκεκριμένα για τις φορολογικές χρήσεις 2011, 2012 και 2013 έχει παρέλθει ο χρόνος για έλεγχο 
από τις φορολογικές αρχές, κατά συνέπεια η Εταιρεία θεωρεί ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις 
χρήσεις αυτές έχουν καταστεί οριστικές. Η Εταιρεία για τις χρήσεις 2014 έως και 2018 δεν αναμένει 
να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις στο πλαίσιο μελλοντικού ελέγχου των Ελληνικών 
φορολογικών αρχών για τις χρήσεις αυτές. 

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, για τις χρήσεις 2016 και εφεξής, ο έλεγχος και η έκδοση της 
Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης ισχύει σε προαιρετική βάση. Στα πλαίσια αυτά, έκθεση 
φορολογικής συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2016 και 2018, έλαβε Έκθεση Φορολογικής 
συμμόρφωσης. 

Για τη χρήση 2019 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 65Α του Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε 
εξέλιξη και το σχετική Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσγς προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 
δημοσίευση των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2020. Η 
Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν 
από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1192/2017, το δικαίωμα του 
Δημοσίου για καταλογισμό φόρου μέχρι και τη χρήση 2013 έχει παραγραφεί εκτός αν συντρέχει 
περίπτωση εφαρμογής των ειδικών διατάξεων περί 10ετούς, 15ετούς και 20ετούς παραγραφής. 
 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι προσδιορίζονται στις προσωρινές διαφορές που υπάρχουν στα στοιχεία του 
ενεργητικού και τις υποχρεώσεις με βάση τις αξίες των λογιστικών βιβλίων και τη φορολογική βάση 
και υπολογίζονται με εφαρμογή των θεσπισμένων φορολογικών συντελεστών. 
 
 

9.   ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

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

  
01.01-30.06.2020 

 
01.01-30.06.2019 

Αριθμός μετοχών 
 

              8.424.900  
 

                5.616.600   

Ζημίες μετά φόρων αποδιδόμενες στους 
μετόχους της εταιρείας 

 
                   (141) 

 
              (180) 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού 
μετοχών σε κυκλοφορία 

 
8.424.900 

 
9.495.467 

Ζημίες μετά φόρων ανά μετοχή 
 

              (0,0167) 
 

              (0,0191) 
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10.   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 

Πώληση και 
επαναμίσθωση 

κτιρίου 

Κτίρια 
ενοικιαζόμενα 

Μεταφορικά 
μέσα 

Σύνολο 

 Υπόλοιπο 1.1.2020  3.453 11 122 3.586 

 Προσθήκες  - - - - 

 Αποσβέσεις  (29) (2) (19) (50) 

 Υπόλοιπο 30.06.2020  3.424 9 103 3.536 

 

  

Πώληση και 
επαναμίσθωση 

κτιρίου 

Κτίρια 
ενοικιαζόμενα 

Μεταφορικά 
μέσα 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2019 3.481 15 14 3.510 

Προσθήκες  0   0 135 135 

Αποσβέσεις (28) (2) (8) (38) 

Υπόλοιπο 30.6.2019 3.453 13 141 3.607 

 
 
 

11. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» την 30.06.2020 και την 31.12.2019 στις συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής : 

  
30.06.2020 

 
31.12.2019 

Μακροπρόθεσμη απαίτηση από συνδεδεμένες 
εταιρείες  

 
66 

 
82  

Μακροπρόθεσμη απαίτηση από πελάτες  345  345 

Λοιπές απαιτήσεις 
 

24 
 

                          26 

Σύνολο 
 

434 
 

                        453  

 
Η μακροπρόθεσμη απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρεία Cosmoline Τηλεπικοινωνιακές 
Υπηρεσίες Α.Ε αφορά το μακροπρόθεσμο μέρος από το υπόλοιπο, ποσού € 207 χιλ. που 
διακανονίστηκε σε 84 μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας μετά την παρέλευση ενός μηνός 
από την τελεσίδικη επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης την 11.11.2016. Το βραχυπρόθεσμο 
μέρος ποσού € 129 χιλ. περιλαμβάνεται στις προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις και συγκεκριμένα 
στο κονδύλι «Χρεώστες διάφοροι»  
 
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελατές αφορούν ποσά οφειλόμενα τα οποία έχουν 
διακανονιστεί και αναμένεται να εισπραχθούν σε περισσότερο από 12 μήνες μετά το τέλος της 
περιόδου αναφοράς. 
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12. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  

 
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 
 

  
30.06.2020 

 
31.12.2019 

     Εμπορεύματα  
 

3.967 
 

4.784 

Εμπορεύματα υπό παραλαβή 
 

922 
 

                        827  

Ανταλλακτικά 
 

70 
 

                        85  
Μείον: 
Πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα 

 
(272) 

 
                      (154) 

Σύνολο 
 

4.687 
 

                     5.543  

 
Κατά την τρέχουσα χρήση η Εταιρεία προέβη στην καταστροφή ακατάλληλων και άχρηστων 
αποθεμάτων ποσού € 41 χιλ. (30.06.2019: € 62 χιλ.) καθώς και στη διενέργεια πρόβλεψης 
υποτίμησης τους λόγω απαξίωσης ποσού € 150 χιλ. (30.06.2019: € 90 χιλ.) 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης για απαξιωμένα αποθέματα αναλύεται ως εξής: 
 

  
2020 

 
2019 

     Υπόλοιπο 01.01 
 

                       154  
 

                        140 

Επιβάρυνση Αποτελεσμάτων περιόδου 
 

                         150  
 

                        90 

Χρησιμοποίηση πρόβλεψης  
 

                       (32) 
 

                        (62) 

Υπόλοιπο 30.06 
 

272 
 

168 

13. EΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  
30.06.2020 

 
31.12.2019 

     Πελάτες 
 

                    3.782  
 

                     2.495  

Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες 
 

                       281  
 

                        281  

Εκχώρηση απαιτήσεων 
 

                    983  
 

                     3.550  
Επιταγές εισπρακτέες και γραμμάτια 
εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο 

 
572  

 
                        511  

Επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες για εγγύηση 
 

                    808  
 

                     931  

Προβλέψεις ς επισφαλών απαιτήσεων 
 

                  (1.552) 
 

                   (1.512) 

Σύνολο 
 

                    4.874  
 

                     6.256  

 
 
Στις εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες 
ποσού € 117 χιλ. (Σημείωση 23) (31.12.2019: 182 χιλ.). 
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Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

  
2020 

 
2019 

Υπόλοιπο 01.01 
 

1.512 
 

1.394 

Επίδραση στα αποτελεσμάτα περιόδου  40  76 

Υπόλοιπο 30.06 
 

1.552 
 

1.454 

 

14. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  
30.06.2020 

 
31.12.2019 

     Έξοδα επομένων χρήσεων 
 

                         28  
 

                          50  

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 
 

                         18  
 

                          49  

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 
 

793  
 

681                            
Προκαταβολές σε προμηθευτές  

 
                       146  

 
                        147  

Χρεώστες διάφοροι 
 

382 
 

471 
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 

 
120  

 
267  

Λοιπά 
 

                        28  
 

                          41  
 
Μείον: πρόβλεψη απομείωσης                                                                   

 
                     (677) 

 
                       (649) 

Σύνολο 
 

                 838  
 

                     1.056  

 
Στο λογαριασμό «χρεώστες διάφοροι» περιλαμβάνεται απαίτηση από εταιρεία Masterlink, 
συνολικού ύψους € 192 χιλ., το οποίο αφορά αποζημίωση απωλεσθέντων εμπορευμάτων βάσει 
αγωγής προς την ως άνω εταιρεία η οποία εκδικάστηκε τον Μάρτιο του 2017 και εν συνεχεία 
αυταπαγγέλτως επαναπροσδιορίστηκε να συζητηθεί για δικάσιμο τον Δεκέμβριο του 2019 και ως εκ 
τούτου αναμένεται σχετική απόφαση και λοιπές απαιτήσεις ποσού € 251 χιλ. (2019: 279 χιλ.) από 
συνδεδεμένες εταιρείες (Σημείωση 23).  
 
Το ποσό που αναγράφεται στο λογαριασμό «έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» αφορά, κατά το 
μεγαλύτερο μέρος, πρόβλεψη εσόδου από συμμετοχή του προμηθευτή εξωτερικού Panasonic 
Marketing Europe GmbH , στις προωθητικές ενέργειες των εμπορευμάτων της.  
 
Οι απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη σχετίζονται με τις εταιρείες ΚΒΙ Α.Ε. και Cosmoline 
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Α.Ε . Η απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρεία ΚΒΙ συνολικού ποσού 
€ 569 χιλ. σχετίζεται με δύο δανειακές συμβάσεις ονομαστικού ποσού € 200 χιλ. (20/11/2013) και € 
469 χιλ. (1/7/2014) αντίστοιχα με ημερομηνία ολοσχερούς εξόφλησης μετά την τροποποίησή της 
αρχικής σύμβασης την 20/11/2019 (Σημείωση 25). Από την πρώτη δανειακή σύμβαση έχει 
εξοφληθεί το ποσό των € 100 χιλ. (31/12/2014). Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζοντας τις 
υφιστάμενες συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο οφειλέτης από την 21η Νοεμβρίου 
2018 έχει παύσει την καταβολή τόκων βάσει συμβατικής υποχρέωσης και ήδη από την 20η 
Νοεμβρίου 2019 όπου έχει επέλθει η τακτική λήξη του δανείου και παρά τις σχετικές οχλήσεις της 
Εταιρείας, δεν έχει δεσμευτεί σε κάποιο πλάνο αποπληρωμής, θεώρησε ότι υφίστανται ένδειξεις 
απομείωσης της απαίτησής που απορέει από το δάνειο με τη συνδεδεμένη εταιρεία. Δεδομένου 
των ανωτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας αξιολόγησε την ανακτησιμότητα της εν λόγω απαίτησης και 
προέβη σε πρόβλεψη απομειώσης για το σύνολο του ποσού των € 569 χιλ. την 31/12/19. 
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Παράλληλα, το Δ.Σ της Εταιρείας έλαβε απόφαση να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την 
διεκδίκηση και τυχόν ικανοποίηση των απαιτήσεων της κατά της ΚΒΙ. 
 
Η βραχυπρόθεσμη απαίτηση από την Cosmoline Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Α.Ε αφορά 
τοβραχυπρόθεσμο μέρος καθώς και τις ληξιπρόθεσμες δόσεις επτά μηνών από το υπόλοιπο ποσού € 
207  χιλ. που διακανονίστηκε σε 84 μηνιαίες δόσεις. Κατά την τρέχουσα χρήση, η Εταιρεία προέβη 
στην διενέργεια πρόβλεψης απομείωσης για το ποσό των ληξιπρόθεμων δόσεων € 16  χιλ. . 
 

15. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 
Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής: 

  
30.06.2020 

 
31.12.2019 

Ταμείο 
 

6                            
 

                            7  

Καταθέσεις όψεως 
 

695 
 

                        892  

Σύνολο 
 

701 
 

                        898 

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

16. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 ,ανέρχεται στο ποσό των € 4.212 
χιλ., διαιρούμενο σε 8.424.900 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 εκάστης. Δεν έχει έπέλθει καμία 
μεταβολή μέχρι την 30η Ιουνίου 2020. 
 

17.  ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 
Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 

  
30.06.2020 

 
31.12.2019 

Τακτικό Αποθεματικό 
 

               1.460  
 

               1.460  
Έκτακτο Αποθεματικό 

 
               9.437  

 
               9.437  

Αποθεματικά φορολογημένα κατ’ειδικό τρόπο 
 

                  255  
 

                  255  

Σύνολο 
 

             11.152  
 

             11.152  

     Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται 
να μεταφέρουν τουλάχιστον το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους, όπως αυτό απεικονίζεται 
στα βιβλία τους, σε τακτικό αποθεματικό, μέχρι το αποθεματικό αυτό να ανέλθει στο ένα τρίτο του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας. 
 
Έκτακτα Αποθεματικά: Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρική Νομοθεσία, οι επιχειρήσεις μπορούν να 
διατηρούν ειδικά αποθεματικά δίχως ιδιαίτερο σκοπό, έπειτα από απόφαση των μετόχων τους στην 
ετήσια γενική συνέλευση, ή εάν απαιτείται από το Καταστατικό. Το ειδικό αποθεματικό έχει 
δημιουργηθεί από μη διανεμημένα κέρδη μετά φόρων των προηγουμένων χρήσεων.  
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18.  ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

          

Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

30/6/2020 31/12/2019 

 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης  

528 698 

 Βράχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης  

254 206 

 Σύνολο  782 904 

 

 

Ελάχιστα πληρωτέα μισθώματα 

 
έως 1 έτος 1 έως 5 έτη από 5 έτη Σύνολο 

 Υποχρεώσεις μισθώσεων  254 528 - 782 

 Καθαρή παρούσα αξία υποχρέωσης  254 528 - 782 

 

19. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 

 
Η Εταιρεία διατηρεί βραχυπρόθεσμο δανεισμό το συνολικό ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο του 
οποίου κυμαίνεται από 3,65% έως 5%. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα εγκεκριμένα όρια 
βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρείας, καθώς επίσης και το χρησιμοποιηθέν ποσό. 
 

  
30.06.2020 

 
31.12.2019 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 
         

Τραπεζικός Δανεισμός μέσω αλληλόχρεου 
επιταγών  263  704 

Δανεισμός εκχώρησης απαιτήσεων 
 

1.426 
 

                          
2.459  

Επιστρεπτέα προκαταβολή ΑΑΔΕ  350  0 

Σύνολο 
 

2.039 
 

                       3.163  
 

 

Η Εταιρεία τον Μάιο του 2020 έλαβε ποσό ύψους € 350 χιλ. το οποία αφορά ενίσχυση από την ΑΑΔΕ 
βάσει του προσωρινού πλαισίου C/2020/1863, αφού είχε περιληφθεί στις πλητόμμενες Εταιρείες βάσει 
ΚΑΔ με την από 20/4/20 απόφαση 1076 του Υπουργείου Αναπτύξης.   

20. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 

Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές αναλύονται ως εξής: 
 

  
30.06.2020 

 
31.12.2019 

Προμηθευτές εσωτερικού 
 

455 
 

                        766  

Προμηθευτές εξωτερικού 
 

1.918 
 

                     2.519  

Σύνολο 
 

                      2.373 
 

                      3.285  
 

Η Εταιρεία είναι ο επίσημος διανομέας των προϊόντων Panasonic, που αποτελεί γι’ αυτήν τον κύριο 
προμηθευτή. 
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21. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  
30.06.2019 

 
31.12.2019 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 
 

                      95 
 

                   75  

Δεδουλευμένα έξοδα 
 

46  
 

                   50  
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 
(εκτός φόρου εισοδήματος) 

 
                    393  

 
                 459 

Προκαταβολές πελατών 
 

                    56  
 

                   197  

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις                     414 
 

                 796  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

421  
 

                 289  

Σύνολο 
 

                 1.425  
 

                  1.866  

 
 
Στο λογαριασμό «Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις  περιλαμβάνεται και δάνειο ποσού 
€  350  χιλ. που έλαβε η Εταιρία από μέτοχο της και εξοφλήθη την 31 Ιουλίου 2020. 

22. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 

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

Η εύλογη αξία των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προσεγγίζει τα ποσά που εμφανίζονται στην 
κατάσταση οικονομικής θέσης.  
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την κατωτέρω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της 
εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, ανά τεχνική αποτίμησης: 
 
Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια 
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, 
Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 
καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα, είτε έμμεσα.  
Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση  στην 
καταγεγραμμένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε 
μεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 3 για τη μέτρηση της εύλογης αξίας. 
 
Κατά την 30η Ιουνίου 2020 και 31η Δεκεμβρίου 2019, η Εταιρεία κατείχε χρηματοοικονομικά μέσα 
που αποτιμώνται στην εύλογη αξία, τα οποία έχουν πλήρως απομειωθεί. 

23. 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: 

 



INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις  
από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2020 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 

Σελίδα 39 από 45 

 

 
 

 
1/1 - 30/6/2020   30/6/2020 

Συνδεμένο μέρος Έσοδα Αγορές 
 

Χρεωστικά Υπόλοιπα Πιστωτικά Υπόλοιπα 

Λοιπά συνδεμένα μέρη 14 31   988 399 

    

  1/1 - 30/6/2019   31/12/2019 

Συνδεμένο μέρος Έσοδα Αγορές 
 

Χρεωστικά Υπόλοιπα Πιστωτικά Υπόλοιπα 

Λοιπά συνδεμένα μέρη 30 129   1.258 806 

 
 

 
 
Σημειώνεται ότι στα ενδοομιλικά υπόλοιπα του ά εξαμήνου 2020 δεν περιλαμβάνονται οι εταιρίες 
ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ,ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡONOS & ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε 
συγκριτικά με τη προηγούμενη χρήση αφού δεν υφίσταται πλεόν οποιαδήποτε συμμετοχή του κύριου 
μέτοχου της Εταιρείας,λόγω πώλησης αυτών..  
 
Τα σημαντικότερα από τα ανωτέρω υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες κατά την 30η Ιουνίου 2020 
αναλύονται ως εξής: 

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

Εταιρεία βάσει σύμβασης ύψους € 569 χιλ. Επί του ποσού αυτού έχει σχηματιστεί ισόποση 

πρόβλεψη απομείωσης.  

 Ποσό ύψους € 195,2 χιλ. αφορά απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρεία Cosmoline 

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Α.Ε., η οποία αφορά αγορά εμπορευμάτων, ενοίκια μίσθωσης 

χώρου κ.ά. Μέρος του εν λόγω ποσού έχει διακανονιστεί σε 84 μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης της προαναφερθείσας εταιρείας με βάση το άρθρο 106 

του Πτωχευτικού Κώδικα. Επί του ποσού αυτού έχει σχηματιστεί σωρευτική πρόβλεψη 

απομείωσης ποσού € 96χιλ..  

 Ποσό ύψους € 28 χιλ. αφορά απαίτηση από την συνδεδεμένη εταιρία VILLAGE ROADSHOW 

OPERATIONS βάση αγορών εμπορευμάτων. 

 Ποσό ύψους € 30,2 χιλ. αφορά απαίτηση από τη συνδεδεμένη εταιρεία CPCS TECHNOLOGIES 

L.T.D, για ενοίκια από μίσθωση χώρου γραφείων. 

 Ποσό ύψους € 350 χιλ. αφορά την είσπραξη από την Eταιρεία, εντόκου δανείου από τον μέτοχο 

ΑΜΟΙΡΙΔΗ – ΣΑΒΒΙΔΗ Α.Ε., βάση συμβατικής υποχρέωσης : λήξεως την 30.09.2020 με  επιτόκιο 

3,65%. Η Εταιρεία προέβη σε πρόωρη εξόφληση του ποσού την 31.07.2020. 

 
 
Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας 
για τη χρήση που έληξε  την 30 Ιουνίου 2020 και 2019 αναλύονται ως εξής: 

 
 

  
30.06.2020 

 
30.06.2019 

     Συναλλαγές και λοιπές παροχές 
 

                      12  
 

                    31  

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 
Διευθυντικών Στελεχών 

 
                    201  

 
                  274  

  
                    213  

 
                  305  
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Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς και από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης για τη 
χρήση που έληξε  την 30 Ιουνίου 2020 και 2019 αναλύονται ως εξής: 
 
 

  
30.06.2020 

 
31.12.2019 

     Aπαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη 
διοίκησης 

 
                        3  

 
                      1  

Υποχρεώσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη 
διοίκησης 

 
                         1  

 
                    53  

 
 
 

Λόγω μη αποχώρησης Διευθυντικών Στελεχών  δεν δόθηκαν αποζημιώσεις κατά την τρέχουσα και την 
προηγούμενη χρήση (30.06.2019) 

 

24. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Αντιδικίες και Διεκδικήσεις: Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και νομικές 
διαδικασίες στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η διοίκηση, καθώς και οι νομικοί 
σύμβουλοι της Εταιρείας, εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν 
χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στη χρηματοοικονομική της θέση, καθώς και  στα 
αποτελέσματα της. 
 
Εγγυήσεις:Η Εταιρεία εκδίδει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. Στον παρακάτω πίνακα 
περιέχεται η ανάλυση αυτών των εγγυητικών επιστολών, όπως είχε διαμορφωθεί στις 30 Ιουνίου 
2020 και Δεκεμβρίου 2019:  
 
 
 

  
30.06.2020 

 
31.12.2019 

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης συμβάσεων 
 

507  
 

537  

Εγγυητικές εξασφάλισης υποχρεώσεων 
 

4.500 
 

4.500 

  

                      5.007  
 

5.037  
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25. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗΣ 

 

 Η Εταιρεία την 31 Ιουλίου 2020 προέβη στην εξόφληση του έντοκου δανείου που είχε 

λάβει από την Εταιρεία μέτοχο της ΑΜΟΙΡΙΔΗ – ΣΑΒΒΙΔΗ Α.Ε. ύψους € 350 χιλ λήξεως 30 

Σεπτεμβρίου 2020. 

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

 
 

Ελληνικό, 29 Σεπτεμβρίου 2020 
 

 

Ο Αντιπρόεδρος 
 Ο Διευθύνων 

Σύμβουλος  
Η  Διευθύντρια Οικονομικών 

Υπηρεσιών 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Ηλίας Γεωργαντάς 
Α.Δ.Τ. AZ 533684 

 Ιωάννης Χαλδούπης  
Α.Δ.Τ. Χ 063972 

Θεοδώρα Τσοτάκη 
Α.Δ.Τ. Χ 149722 
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EKΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου για την 

περίοδο 30.07.2019 έως 30.06.2020 
 
Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις  28ης Ιουνίου 2019, ενεκρίθη το Ενημερωτικό 
Δελτίο της INTERTECH A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (εφεξής «Εταιρεία») για την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαίων μετόχων 
που έγινε με βάση την από 27.05.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
Εταιρείας και την από 06.06.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  
 
Η συνολική άντληση κεφαλαίων ποσού € 1.404 χιλ. καλύφθηκε τοις μετρητοίς μέσω της κάλυψης της 
αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και πραγματοποιήθηκε μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων 
προτίμησης, του δικαιώματος προεγγραφής παλαιών μετόχων καθώς και τη διάθεση επιπλέον 
αδιάθετων μετοχών μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η περίοδος άσκησης 
του δικαιώματος προτίμησης ήταν από 18.07.2019 έως 23.07.2019. Από την αύξηση αυτή προέκυψαν 
2.808.300 νέες ονομαστικές μετοχές, οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στις 31.07.2019. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε € 4.212χιλ. 
και διαιρείται σε 8.424.900 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία. Η 
πιστοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρείας έγινε στις 26.07.2019. 
 
Βάσει του από 28.06.2019 Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας, τα έξοδα αύξησης (βλ. ενότητα 4.8 
«Δαπάνες»), είχαν προσδιοριστεί σε 105 χιλ., τα δε αντληθέντα κεφάλαια σε €1.300 χιλ. και ότι θα 
διατεθούν ως ακολούθως:  

- σε €1.000 χιλ. για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού (ήτοι factoring και 
σύμβαση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού) και 

-  €300 χιλ. αντίστοιχα για την αποπληρωμή υποχρεώσεων προς προμηθευτές  
όπως αναφέρεται και στην ενότητα 4.2. «Λόγοι της Αύξησης του Μετοχικού»  του Ενημερωτικού 
Δελτίου της Εταιρείας.  
 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου τα έξοδα αύξησης 
ανήλθαν σε 110 χιλ., με συνέπεια το αρχικό συνολικό ποσό διάθεσης να προσαρμοστεί από 1.300 χιλ. 
σε 1.294.χιλ. και θα διατεθεί ποσό € 1.000 χιλ. για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού 
δανεισμού (ήτοι factoring και σύμβαση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού) και € 294 χιλ. για την 
αποπληρωμή υποχρεώσεων προς προμηθευτές. Οι συγκεκριμένες αλλαγές των εξόδων αύξησης και 
τελικού ποσού διάθεσης έχουν ενσωματωθεί στον κατωτέρω πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων 
Κεφαλαίων από την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και έχουν εγκριθεί με από την 22.10.2019 Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.  
 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της κάλυψης της αυξημένης ζήτησης προϊόντων του βασικού προμηθευτή, 
προέκυψε η ανάγκη κεφαλαίων βάσει συμβατικών υποχρεώσεων που είχε ως αποτέλεσμα να γίνει 
μερική χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων υπερβαίνοντας το όριο των €294χιλ.. Η Διοίκηση της 
Εταιρείας προέβη, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, στις κατάλληλες ενέργειες. Συγκεκριμένα το 
Διοικητικού Συμβούλιο της, κατά την συνεδρίαση της 27.09.2019, εισηγήθηκε και αποφάσισε την 
ανακατανομή των  ποσών των αντληθέντων  κεφαλαίων και η οποία εγκρίθηκε με την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22.10.2019. Ειδικότερα, με την από 22.10.2019 Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η ανακατανομή ποσού στον τρόπο 
χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ,όπως αυτή οριζόταν στην 4.2. «Λόγοι της Αύξησης του 
Μετοχικού»  του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας, ήτοι ποσού € 500 χιλ. για αποπληρωμή 
υποχρεώσεων προς προμηθευτές αντί της αποπληρωμής βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού 
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(ήτοι factoring και σύμβαση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού). Η συγκεκριμένη αλλαγή έχει 
ενσωματωθεί στον κατωτέρω πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου. 
 

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Άυξηση Μετοχικού Κεφαλαίου € 1.404 
(Ποσά σε € χιλ.) 

Τρόπος Διαθέσεως 
Αντληθέντων Κεφαλαίων 
Βάσει Σκοπών 
Ενημερωτικού Δελτίου  
(ενότητα 4.2 "Λόγοι 
Αύξησης Μετοχικού 
Κεφαλαίου" του 
Ενημερωτικού Δελτίου 

Κατανομή Διαθέσεως 
Αντληθέντων 
Κεφαλαίων Βάσει 
Ενημερωτικού Δελτίου 
και της απόφασης της 
Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης την 
22.10.2019 

Διατεθέν 
κεφάλαιο κατά 
την περίοδο 
30.07.2019 έως 
και 31.12.2019 

Διατεθέν 
κεφάλαιο κατά 
την περίοδο 
01.01.2020 έως 
και 30.06.2020 

Συνολικό 
Διατεθέν 
κεφάλαιο 
κατά την 
περίοδο 

30.07.2019  
30.06.2020 

Αδιάθετο 
Υπόλοιπο 
κατά την 

30.06.2020 

Σημ. 

Για την αποπληρωμή 
βραχυπρόθεσμου 
τραπεζικού δανεισμού 
(ήτοι factoring και 
σύμβαση ανοιχτού 
αλληλόχρεου 
λογαριασμού) (α) 

500 109 391 500 0 (1) 

Για την αποπληρωμή 
υποχρεώσεων προς 
προμηθευτές (β) 

 
794 

 
794 

 
0 794 0 (2) 

Σύνολο  [(α)+(β)] 1. 294                903                         391 1.294   

Δαπάνες έκδοσης 110 
  

    

Σύνολο αντληθέντων 
κεφαλαίων 

1.404 
  

  
  

Σημειώσεις: 

1) Κατά την διάρκεια της χρήσης 2019, η Εταιρεία προέβη σε απόποπληρωμή βραχυπρόθεσμου 
τραπεζικού δανεισμού( factoring) ποσού € 109 χιλ στην Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ FACTORS . Εντός του 
εξαμήνου 2020 η Εταιρεία προέβη σε αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού     
( factoring & αλληλόχρεο  επιταγών) ποσού € 391 χιλ.. Κατά συνέπεια ολοκληρώθηκε η διάθεση 
του συνολικού ποσού των €500 χιλ. όπως είχε προκύψει μετά την μερική αλλαγή στον τρόπο 
κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων βάσει της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22 
Οκτωβρίου 2019.  

2) Εντός του 2019, η Εταιρεία προέβη σε αποποπληρωμή συμβατικών υποχρεώσεων προς 
προμηθευτή εξωτερικού συνολικού ποσού € 608 χιλ. και προς προμηθευτές εσωτερικού 
συνολικού ποσού € 186 χιλ. Κατά συνέπεια ολοκληρώθηκε η διάθεση του συνολικού ποσού 
των €500 χιλ. όπως είχει προκύψει μετά την μερική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των 
αντληθέντων κεφαλαίων βάσει της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22 Οκτωβρίου 2019.  

3) Κατά την 30η Ιουνίου 2020, ολοκληρώθηκε η διάθεση των κεφαλαίων από την αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου. 
 

Ελληνικό, 29 Σεπτεμβρίου 2020 
 

Ο Αντιπρόεδρος 
 Ο Διευθύνων 

Σύμβουλος  
Η  Διευθύντρια Οικονομικών 

Υπηρεσιών 
 

Ηλίας Γεωργαντάς 
Α.Δ.Τ. AZ 533684 

  
Ιωάννης Χαλδούπης  

Α.Δ.Τ. Χ 063972 

 
Θεοδώρα Τσοτάκη 
Α.Δ.Τ. Χ 149722 

 



 
 

Σελίδα 44 από 45 

 

 

Έκθεση Ευρημάτων από τη Διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών 

επί της «Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων» 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΤΕΚ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία»), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες 

διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών, καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την 

Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων (εφεξής η «Έκθεση») της Εταιρείας από την αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ενημερωτικό Δελτίο της 28
ης

 Ιουνίου 2019. Διενεργήσαμε αυτή 

την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε 

«Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική 

Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να 

σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας. 

Διαδικασίες 

Συγκεκριμένα οι διαδικασίες που διενεργήσαμε συνοψίζονται ως εξής: 
1. Εξέταση της συνέπειας του περιεχομένου του Πίνακα Αντληθέντων Κεφαλαίων που 

περιλαμβάνεται στην Έκθεση με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.2 του Ενημερωτικού Δελτίου 
της 28.06.2019 καθώς και των τροποποιήσεων αυτής με βάση και τις σχετικές αποφάσεις των 
αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Ειδικότερα, εξέταση της συνέπειας των αναφερόμενων στις 
στήλες «Τρόπος Διαθέσεως Αντληθέντων Κεφαλαίων Βάσει Σκοπών Ενημερωτικού Δελτίου» 
και «Κατανομή Διαθέσεως Αντληθέντων Κεφαλαίων Βάσει Ενημερωτικού Δελτίου και της 
απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 22.10.2019» του Πίνακα Διάθεσης 
Αντληθέντων Κεφαλαίων της Έκθεσης. 

 
2. Εξέταση εάν τα αντληθέντα ποσά έχουν διατεθεί από την ημερομηνία άντλησής τους έως και 

την 30 Ιουνίου 2020 σύμφωνα με τις προβλεπόμενες χρήσεις τους ανά κατηγορία επένδυσης, 
με βάση τα οριζόμενα της παραγράφου 4.2 του Ενημερωτικού Δελτίου της 28.06.2019 και των 
τροποποιήσεων αυτής όπως εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
της Εταιρείας 22.10.2019, εξετάζοντας δειγματοληπτικά τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν τις 
σχετικές λογιστικές εγγραφές.  

 

Ευρήματα 

Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών: 
i. Αναφορικά με τη διαδικασία (1) ανωτέρω, διαπιστώθηκε η συνέπεια του περιεχομένου του Πίνακα 

Αντληθέντων Κεφαλαίων που περιλαμβάνεται στην Έκθεση με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.2 
του Ενημερωτικού Δελτίου της 28.06.2010 καθώς και των τροποποιήσεων αυτής με βάση και τις 
σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Ειδικότερα, εξέταση της συνέπεια των 
αναφερόμενων στις στήλες «Τρόπος Διαθέσεως Αντληθέντων Κεφαλαίων Βάσει Σκοπών 
Ενημερωτικού Δελτίου» και «Κατανομή Διαθέσεως Αντληθέντων Κεφαλαίων Βάσει Ενημερωτικού 
Δελτίου και της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 22.10.2019» του Πίνακα 
Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της Έκθεσης. 
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ii. Αναφορικά με τη διαδικασία (2) ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι τα ποσά έχουν διατεθεί από την 

ημερομηνία άντλησής τους έως και την 30 Ιουνίου 2020 σύμφωνα με τις προβλεπόμενες χρήσεις 

τους ανά κατηγορία επένδυσης, με βάση τα οριζόμενα της παραγράφου 4.2 του Ενημερωτικού 

Δελτίου της 28.06.2019 και των τροποποιήσεων αυτής όπως εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας 22.10.2019, εξετάζοντας δειγματοληπτικά τα 

δικαιολογητικά που υποστηρίζουν τις σχετικές λογιστικές εγγραφές 

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης δεν εκφράζουμε 

οποιαδήποτε άλλη επιβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Εάν είχαμε διενεργήσει 

επιπρόσθετες διαδικασίες ή εάν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν 

υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε. 

Περιορισμός Χρήσης 

Η παρούσα έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο 

πλαίσιο της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών. Ως εκ τούτου, η έκθεση αυτή δεν προορίζεται και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για 

οποιονδήποτε άλλο σκοπό, αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν 

επεκτείνεται στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που 

έληξε την 30η Ιουνίου 2020, για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή Έκθεση Επισκόπησης με ημερομηνία 

29
η
 Σεπτεμβρίου 2020. 

 
 

Αθήνα, 29
η
 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Γεώργιος Π. Παναγόπουλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30821 

 

 

 
 


