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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

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

 
Δηλώνουμε ότι  

 
Εξ' όσων γνωρίζουμε: 
 

(α) οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 30ης Ιουνίου 2021, 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 
30.06.2021 και τα Συνολικά Έσοδα της περιόδου α’ εξαμήνου 2021 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 2021 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 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 2021 

 
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» αφορά στη χρονική περίοδο 1 
Ιανουαρίου 2021 έως 30 Ioυνίου 2021, 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 ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 

Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις A εξαμήνου 2021 
 

Τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία  του Α’ εξαμήνου 2021 με βάση τα ΔΠΧΑ σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 
συγκριτικά οικονομικά στοιχεία του 2020, έχουν ως εξής:    
 
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 10.847 χιλ., έναντι € 8.794  χιλ. την αντίστοιχη περιόδου 2020, σημειώνοντας 
αύξηση σε ποσοστό 23%.  
 
Λόγω της πανδημίας covid-19 παρουσιάστηκε περιορισμός στην διαθεσιμότητα βασικών κατηγορίων 
προϊόντων από τους προμηθευτές της Εταιρείας, καθώς και προβλήματα στη διακίνηση τους από τις 
μεταφορικές εταιρείες. Παρόλα αυτά, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση λόγω των 
αυξημένων πωλήσεων που σημειώθηκαν κυρίως στις κατηγορίες PANASONIC TVs, είδη personal care, στα 
αναλώσιμα και ανταλλακτικά RICOH. Επίσης, στην κατηγορία των επαγγελματικών συστημάτων εικόνας 
υπήρξε σημαντική αύξηση των πωλήσεων λόγω της ζήτησης κάμερες ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τηλε-
εκπαίδευσης και γενικότερα εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων.  
 
Tο μικτό κέρδος της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €572χιλ. και διαμορφώθηκε σε 20% έναντι 18,3% της αντίστοιχης 
περσινής περιόδου. 
 
Τα αποτελέσματα προ φόρου του Α’ Εξάμηνου 2021 ανήλθαν σε κέρδη ποσού €73 χιλ. έναντι της ζημίας των 
€190 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2020 κυρίως από την βελτίωση του περιθωρίου κέρδους και από το γεγονός 
ότι η Εταιρεία συνέχισε την ορθολογική διαχείριση των εξόδων παρά την αύξηση της δραστηριότητας της όπως 
αυτή αποτυπώθηκε στις πωλήσεις της τρέχουσας περιόδου.  
 
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €388 χιλ. έναντι €218 χιλ. κατά την 
αντίστοιχη  περίοδο 2020, παρουσιάζοντας αύξηση €170 χιλ.,  ή σε ποσοστό 78%.  
  

Σημαντικά γεγονότα στη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2021 
 

Εταιρική Διακυβέρνηση  
 

Η Εταιρεία ενίσχυσε το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και προχώρησε στην υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ (Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης) στο ευρύτερο πλαίσιο 
τηςσυμμόρφωσης της εταιρικής λειτουργίας με το ν.4706/2020.  
 
Νέο site intertech.gr 
 
H Εταιρεία αναβάθμισε την online εικόνα της με πλήρη επανασχεδιασμό του site της. Το νέο site διαθέτει 
σύγχρονη εμφάνιση και προσφέρει εύκολη και άμεση πλοήγηση και ενημέρωση των χρηστών από σταθερές  
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και κινητές συσκεύες (smartphones, tablets). Μέσω του www.intertech.gr οι συνεργάτες και οι δυνητικοί 
πελάτες αποκτούν ολοκληρωμένη ενημέρωση τόσο για τα καταναλωτικά όσο και για τα επιχειρηματικά 
προιόντα, τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά των μοντέλων. Επιπλέον, η ΙΝΤΕΡΤΕΚ εφαρμόζει τις βασικές 
αρχές του search engine optimization για τη μέγιστη προβολή του site στα αποτελέσματα των μηχανών 
αναζήτησης.  
 
Εμπορική δραστηριότητα 
 
α) Καταναλωτικά Προϊόντα 
Η εταιρεία συνεχίζει να προμηθεύει την Ελληνική αγορά με προϊόντα του Οίκου PANASONΙC πρωτοποριακής 
τεχνολογίας που διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Κατηγορίες εμπορευμάτων 
που ενισχύουν τη θέση της Εταιρείας στην αγορά είναι οι παρακάτω: 

o Τηλεοράσεις OLED  
o Προϊόντα προσωπικής φροντίδας  
o Προϊόντα όπως: ψηφιακές κάμερες, βιντεοκάμερες, οικιακά συστήματα ήχου και εικόνας  
o Ασύρματα τηλέφωνα (dect) 
o Φούρνοι μικροκυμάτων τεχνολογίας inverter 
o Κινητά τηλέφωνα με ειδικές λειτουργίες υποστήριξης ευπαθών ομάδων (μεγάλης ηλικίας, ομάδες 

ανθρώπων που έχουν θέματα όρασης ή ακοής) 
o Μπαταρίες Panasonic Marketing Europe GmbH   καθώς και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Eneloop 

δίνοντας έμφαση και στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς με την ανάπτυξη των 
επαναφορτιζόμενων μπαταριών όπου εκτός από το όφελος του πελάτη παράλληλα μειώνουμε και το 
ενεργειακό μας αποτύπωμα στο περιβάλλον. 

Οι πωλήσεις των καταναλωτικών ειδών παρουσίασαν σημαντική αύξηση στο α’ εξάμηνο της χρήσης 
ενισχύοντας τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας. Η αύξηση σημειώθηκε κυρίως στις τηλεοράσεις, στα είδη 
personal care και στην κατηγορία των μπαταριών.  
Στον κλάδο των καταναλωτικών ειδών έχουν -από τις αρχές του 2021- ενταχθεί νέα είδη στη γκάμα της 
Εταιρίας: 

o τα ηλεκτρικά ποδήλατα της γερμανικής εταιρείας FISCHER, η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή 
ηλεκτρικών ποδηλάτων από το 2012 με πετυχημένη παρουσία στην Ευρωπαϊκή αγορά. Τα ηλεκτρικά 
ποδήλατα έχουν τοποθετηθεί σε μεγάλους πελάτες ικανοποιώντας την ανάγκη τους να προσφέρουν 
στους καταναλωτές επιλογές υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Δεδομένου ότι η αγορά των 
ηλεκτρικών ποδηλάτων αναμένεται να έχει αυξητική πορεία τα επόμενα έτη, η Εταιρεία στοχεύει να 
εδραιώσει το brand της FISCER στην ελληνική αγορά και να κατακτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς. 

o τα scooter και πατίνια RAZOR. Η εταιρεία Razor USA αποτελεί κορυφαίο κατασκευαστή ηλεκτρικών 
scooter με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. H ικανοποιητική μέχρι σήμερα πορεία των πωλήσεων αφορά 
κυρίως τα είδη που απευθύνονται στο παιδικό – εφηβικό κοινό. Στόχος της Εταιρείας είναι η ενίσχυση 
του μεριδίου αγοράς και στα  scooters ενηλίκων όπου όμως ο ανταγωνισμός είναι πιο έντονος. 

o To 2020 η ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. επαναφέρε στην ελληνική αγορά (μετά από ολιγοετή απουσία) τα προϊόντα 
Technics. Η Technics είναι το διασημότερο brand name της «μαμάς» Panasonic. Είναι μία από τις 
κορυφαίες Ιαπωνικές αλλά και παγκοσμίως εταιρείες στερεοφωνικών συστημάτων ήχου (HiFi) από το 
1965 που ιδρύθηκε. Ειδικότερα έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο για τα DJ προϊόντα της (πικάπ, μείκτες, 
ακουστικά). Η Technics (μετά από μία διακοπή 4 ετών) έκανε ένα παγκόσμιο comeback και ασχολείται 
πλέον με την παραγωγή μηχανημάτων υπερ-υψηλής ποιότητας (High End) μόνο (πικάπ, ενισχυτές, 
players, ηχεία, ακουστικά). Η Intertech το 2021 σχεδιάζει και προγραμματίζει την εισαγωγή στην 
ελληνική αγορά της πλήρους γκάμας αυτών των HighEnd προϊόντων, με στόχο την διεύρυνση της 
αγοράς και την ενίσχυση των πωλήσεων. 

 
β)  Business Solutions 
Η Εταιρεία συνεχίζει την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα της παροχής λύσεων ασφαλείας για 
τους ελεγχόμενους χώρους των λιμένων (ISPS). Πρόκειται για ένα τομέα που ήδη δραστηριοποιείται από το 

http://www.intertech.gr/
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2015 έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τα αντίστοιχα έργα στους λιμένες της Πάτρας, Κέρκυρας, Ναυπλίου, 
Αβδήρων και Λήμνου κατά το τρέχον έτος. Τα συστήματα τα οποία καλείται η Εταιρεία να προμηθεύσει  και 
να εγκαταστήσει αποτελούνται από υποσυστήματα καμερών επιτήρησης, συστημάτων ελέγχου πρόσβασης 
ατόμων και οχημάτων, καθώς και συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης λειτουργιών λιμένα κάτω από 
ενιαία πλατφόρμα λογισμικού. Επίσης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η παράδοση υλικών σε ανειλημμένο έργο 
της Πολιτικής Αεροπορίας στο πλαίσιο της παραπάνω δραστηριότητας. 
Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων για κάμερες που καλύπτουν ανάγκες τηλε-εκπαίδευσης και γενικότερα 
τις εξ’ αποστάσεως δραστηριότητες προβλέπεται να συνεχιστεί για όλη τη διάρκεια της χρήσης 2021. 
 

γ) Tηλεφωνικά Κεντρα - RICOH 
Στον κλάδο των τηλεφωνικών κέντρων η Εταιρεία ξεκίνησε συνεργασία με την Yeastar Information Technology 
Co.,Ltd. διευρύνοντας τις προσφερόμενες λύσεις επικοινωνίας. Η Yeastar λειτουργεί στην παγκόσμια αγορά 
από το 2006 παρέχοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες σε περισσότερους από 200.000 πελάτες 
σε περισσότερες από 100 χώρες μέσω του δικτύου των διανομέων που διαθέτει. Η Yeastar προσφέρει 
συστήματα PBX (On Premise PBX και Cloud) καθώς και εφαρμογές ολοκληρωμένης και ενοποιημένης 
επικοινωνίας για PCs και κινητές συσκευές. Η εν λόγω συνεργασία αναμένεται ότι θα ενισχύσει τις πωλήσεις 
και θα οδηγήσει σε αύξηση του μεριδίου αγοράς ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στην ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. να 
παρέχει ευρύτατη γκάμα επιλογών σε λύσεις επικοινωνίας καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε Εταιρείας στην 
Ελληνική Αγορά.  
 
Επιπλέον, η ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. αντιπροσωπεύει από φέτος τα brands Yealink και Fanvil. Η Yealink είναι ένα 
παγκόσμιο brand, που ειδικεύεται σε τηλεδιασκέψεις, φωνητικές επικοινωνίες και λύσεις συνεργασίας με την 
καλύτερη ποιότητα στην κατηγορία της, την καινοτόμο τεχνολογία και τη φιλική προς το χρήστη εμπειρία. H 
Yealink κατατάσσεται στην 1η θέση στο παγκόσμιο μερίδιο αγοράς των τηλεφωνικών αποστολών SIP. Η Yealink 
είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος τηλεφώνου SIP στον κόσμο και είναι το νούμερο ένα στην αγορά της 
Κίνας. 
Η Fanvil Technology Co., Ltd. (Fanvil) είναι ένας κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος συσκευών και λύσεων Unified 
Communications (UC).  Η Fanvil διαθέτει τέσσερα χαρτοφυλάκια προϊόντων SIP. Πρόκειται για επαγγελματικά 
ακουστικά και IP τηλεφωνικές συσκευές γραφείου, καθώς και μια εξειδικευμένη σειρά για τον τομέα 
φιλοξενίας, SIP θυροτηλέφωνα και ενδοεπικοινωνία. Όλα είναι πλήρως συμβατά με IP PBX, όπως Cisco 
Broadworks, Asterisk, Avaya, Elastix, 3CX, κλπ. . 
 
Αξιοσημείωτη επίσης είναι η επιτυχημένη εγκατάσταση των «έξυπνων» γραμματοθυρίδων (smart lockers) της 
RICOH σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής. Μέσω των smart lockers o Δήμος Γλυφάδας 
λειτουργεί πλέον 24/7 (σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα) για την παραλαβή εγγράφων που είναι σε 
χαρτί (hardcopy). Δημιουργήθηκε σύστημα ανέπαφων συναλλαγών όπου με πολύ απλό τρόπο μπορεί κάθε 
συναλλασσόμενος με τον Δήμο να εξυπηρετείται εύκολα και γρήγορα, όποια στιγμή το επιθυμεί. Σε περίπτωση 
που ένας πολίτης επιθυμεί να παραλάβει έγγραφο, το οποίο έχει εκδοθεί κατόπιν αιτήματός του στις 
ψηφιακές υπηρεσίες ή προσωπικής επίσκεψής του στο Δημαρχείο, σκανάρει τον κωδικό που αποστέλλεται 
από την αντίστοιχη υπηρεσία στο email του και παραλαμβάνει το έγγραφο από τη θυρίδα. 
 

Σημαντικά γεγονότα και Προοπτικές για το Β εξάμηνο 2021 
 
Αλλαγή μετοχικής σύνθεσης  
 

Όπως έγκαιρα ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό, επήλθε σημαντική μεταβολή σε στα δικαιώματα ψήφου 
της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, εκποιήθηκαν 2.486.758 μετοχές της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, κυριότητας του κ. Δημητρίου 
Κοντομηνά, κατά τη περίοδο από 23/7/2021 έως 30/7/2021, μέσω της EUROCORP A.E.Π.Ε.Υ. Η EUROBANK 
απέκτησε στις 26/7/2021, μέσω συμμετοχής της στο Δημόσιο Αναγκαστικό Πλειστηριασμό, 2.483.686 μετοχές 
της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, ήτοι σε ποσοστό 29,48% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. 
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Εμπορική δραστηριότητα 

Στις 26.08.2021 ανακοινώθηκε η ιδιαίτερα σημαντική στρατηγική συνεργασία με την Alcatel-Lucent 
Enterprise, έναν εκ των κορυφαίων παγκοσμίως κατασκευαστών και παροχών λύσεων επικοινωνίας 
συνεργασίας, cloud και δικτύωσης. Το portfolio της Alcatel-Lucent περιλαμβάνει (ενδεικτικά), λύσεις 
δικτύωσης όπως switches, WLAN, Management & Security κ.α., ολοκληρωμένες λύσεις για επιχειρηματική 
συνέχεια (Business Continuity), επικοινωνία μέσω Cloud αλλά και πλατφόρμες επικοινωνιών με τη μορφή 
υπηρεσίας (CPaaS – Communication Platform as a Service), προϊόντα επικοινωνιών όπως τηλεφωνικές 
συσκευές, τηλεφωνικά κέντρα και εφαρμογές, καθώς και μία σειρά υπηρεσιών (εκπαίδευσης, τεχνικής 
υποστήριξης, προσωποποιημένες υπηρεσίες κ.α.). Από τη συνεργασία της Εταιρείας με την Alcatel-Lucent 
αναμένονται μακροχρόνια σημαντικά οφέλη στο ύψος των πωλήσεων αλλά και στην ενίσχυση της φήμης και 
αξιοπιστίας.  

Κατά το β’ εξάμηνο του 2021 κρίνεται δύσκολο να διατηρηθεί ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων του α’ 
εξαμήνου, αναμένεται όμως ότι θα συνεχιστεί η θετική πορεία του κύκλου εργασιών. Προτεραιότητες της 
διοίκησης αποτελούν η έμφαση στην ανάπτυξη των πωλήσεων, στην ποιότητα και στην άρτια εμπορική 
συνεργασία με τα κανάλια διανομής καθώς και η επιπλέον ενίσχυση των κερδοφόρων κατηγοριών 
προϊόντων.  
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  
 
Για την αντιμετώπιση των κινδύνων και τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων τους στη λειτουργία και 
τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας, έχει αναπτυχθεί πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων σύμφωνα με το 
οποίο καταγράφονται και αξιολογούνται οι κίνδυνοι και οι στρατηγικές χειρισμού τους. Το σύστημα εταιρικής 
διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία περιλαμβάνει επαρκείς λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων, 
που εφαρμόζονται συστηματικά σε όλες τις διευθύνσεις, τμήματα και εγκαταστάσεις μέσα από τις 
υφιστάμενες διαδικασίες και τις πολιτικές. 
 
 
Κίνδυνοι από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19  

 
Οι επιπτώσεις της πανδημίας εξακολουθούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Παρά 
τις αισιόδοξες προβλέψεις τους δείκτες της Ελληνικής Οικονομίας, οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν 
με την πανδημία COVID‐19 σε όλα τα επίπεδα της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας επηρεάζουν 
δυσμενώς την εφοδιαστική αλυσίδα της ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. Ήδη καταγράφoνται σημαντικές ελλείψεις και 
μειωμένη διαθεσιμότητα εμπορευμάτων σε κατηγορίες με υψηλή κερδοφορία (τηλεφωνικά κέντρα, DECT 
κ.ά.) γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα και την κερδοφορία της Εταιρείας. Η μειωμένη 
διαθεσιμότητα εμπορευμάτων από τους προμηθευτές καθώς και οι χρονικές καθυστερήσεις και το αυξημένο 
κόστος μεταφοράς φαίνεται να παραμένουν και αλλά και να ενταθούν στο β’εξάμηνο.  
 
Η Εταιρεία στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων που ανακύπτουν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και 
εφαρμόζει μέτρα αντιμετώπισης κάθε κινδύνου ώστε να περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις στον ελάχιστο 
δυνατό βαθμό. Η Εταιρεία, με υπευθυνότητα συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας 
για  περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας και 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. 
- Τακτική διενέργεια διαγνωστικών test σύμφωνα με τις ισχύουσες κυβερνητικές οδηγίες, 

παρακολούθηση της χρονικής διάρκειας του πιστοποιητικών νόσησης και τήρηση δεδομένων 
εμβολιασμού του προσωπικού.  

- Συστηματική και εφαρμογή  μέτρων πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων και των 
οικογενειών τους (με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 
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- Δόθηκαν άμεσα οδηγίες για παραμονή στο σπίτι σε όσους εμφάνισαν ακόμα και ήπια συμπτώματα 
εποχικής γρίπης.  

- Περιορίστηκαν στα απολύτως αναγκαία τα επαγγελματικά ταξίδια.  
- Ενεργοποιήθηκαν όλες οι υποδομές τηλεργασίας και εφαρμόστηκε η τηλε-εργασία με απόλυτη 

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

σκοπού. 
- Περιορίστηκαν στις απολύτως απαραίτητες οι επισκέψεις από και προς εξωτερικούς συνεργάτες και 

πελάτες 
- Εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης διανέμοντας μάσκες και γάντια προφύλαξης και 

αντισηπτικό υγρό σε κάθε γραφείο 
- Τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων μεταξύ των θέσεων εργασίας σύμφωνα με τα 

επικαιροποιημένα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας.  

Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθώντας τις εξελίξεις από την πανδημία COVID 19, για να διασφαλίσει 
καθώς και να ενισχύσει την ταμειακή της ρευστότητα εξασφάλισε κατόπιν συνεννόησης με τον βασικότερο 
της προμηθευτή, επιμήκυνση του χρόνου πληρωμής των αγορών σε καθυστέρηση παραλαβής .  
 
Όσο η πανδημία εξακολουθεί να επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία για το 2021, η 
επίδραση της COVID‐19 στα αποτελέσματα της Εταιρείας, είναι βέβαιη. Ωστόσο, δεδομένου του 
μεταβαλλόμενου χαρακτήρα της πανδημίας, 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. 

 
Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνους αγοράς (μεταβολές σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας κ.ά. 

Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων λαμβάνει υπόψη τη μη προβλεψιμότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη 
χρηματοοικονομική απόδοση του της Εταιρείας. Η διαχείριση κινδύνων πραγματοποιείται από την 
Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες που 
έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων.  
 
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. Αναφορικά με τους νέους πελάτες, έχει 
θεσπιστεί πολιτική πληρωμής μετρητοίς μέχρι αποδείξεως της φερεγγυότητας του, προκειμένου να 
ενταχθούν στην πιστωτική πολιτική της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον έλεγχο πιστοληπτικής 
ικανότητας των πελατών και αφετέρου τη συστηματική διαχείριση των απαιτήσεων πριν αυτές καταστούν 
ληξιπρόθεσμες αλλά και όταν αυτές καταστούν επισφαλείς ή εκπρόθεσμες.  

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. 
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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). 

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 3,60% έως 5,00%. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις εκχώρησης εμπορικών 
απαιτήσεων για απόκτηση επιπλέον ρευστότητας.  

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.  

 
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 διακύμανσης 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 Εταιρείας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί 
κίνδυνοι από πιθανή μεταβολή των επιτοκίων.  

 
Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε μεγάλο βαθμό στον κλάδο ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών.  

Τα καταναλωτικά είδη ανανεώνονται 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.  
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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.  

 
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 έχει ασφαλισμένο 
το σύνολο της αξίας των αποθεμάτων της. 

       Εφοδιαστική αλυσίδα 

Στο πλαίσιο της σύμβασης συνεργασίας με την Panasonic Marketing Europe GmbH καθορίζονται για την 
Εταιρεία υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και συγκεκριμένοι όροι που προσδιορίζουν την εν λόγω  συνεργασία και 
εμπορία. Κατά συνέπεια, η λειτουργία και συνέχιση της δραστηριότητάς της Εταιρείας εξαρτάται σημαντικά 
από τη 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.  

Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω κινδύνου η Εταιρεία επεκτείνει διαρκώς την προιοντική της γκάμα σε όλες 
τις κατηγορίες που εμπορεύεται και συνάπτει νέες εμπορικές συμφωνίες με αναγνωρισμένους οίκους του 
εξωτερικού ως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω. Καθώς η Εταιρεία διευρύνει το χαρτοφυλάκιο 
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ο εν λόγω κίνδυνος βαίνει μειούμενος.  

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά 

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, καθώς περίπου το 
65% - 70% του τζίρου προέρχεται από τον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων.  

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, η μείωση των εισοδημάτων, η  αύξηση της 
ανεργίας ενέχουν κίνδυνο μειωμένων πωλήσεων για την Εταιρεία ή / και κίνδυνο πωλήσεων με μειωμένη 
κερδοφορία.  

 

Διάρθρωση των πωλήσεων  

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας υλοποιείται κατά κύριο λόγο από 7 μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η Εταιρεία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτές 
και ιδιαίτερα από τον μεγαλύτερο από αυτές πελάτη του οποίου το ύψος των αγορών αγγίζει το 18,7% του 
συνολικού κύκλου εργασιών της ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.  Ενδεχόμενη ουσιώδης αλλαγή στους όρους συνεργασίας ή 
τυχόν διακοπή της συνεργασίας με τον εν λόγω πελάτη, δύναται να επηρεάζει δυσμενώς -βραχυπρόθεσμα 
τουλάχιστον- τα αποτελέσματά της Εταιρείας.  
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Οι ενέργειες διασποράς του κινδύνου και διεύρυνσης των εμπορικών συμφωνιών στην ελληνική αγορά καθώς 
και ο εμπλουτισμός της γκάμας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε διαφορετικούς κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας αποτελούν προτεραιότητα για τη Διοίκηση της Εταιρείας. 

 
Μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι  
 

Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων, στους τομείς προϊόντων και υπηρεσιών στους οποίους υπάρχουν 
ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις. Ως αποτέλεσμα, η Εταιρεία ανταγωνίζεται με βάση την ικανότητά της να 
προσφέρει ανταγωνιστικές ολοκληρωμένες λύσεις που παρέχουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά προϊόντων 
και υπηρεσιών. Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της Εταιρείας μπορεί γρήγορα να ξεπεραστεί ή το 
μερίδιο αγοράς της εταιρείας μπορεί γρήγορα να συρρικνωθεί. Οι προσπάθειες εξισορρόπησης του 
συνδυασμού προϊόντων και υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας, της ρευστότητας και της 
ανάπτυξης αποτελούν κύρια πρόκληση.  

Η μακρόχρονα εμπειρία της Εταιρείας και η στενή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων τη βοηθούν 
να προσαρμόζει αντίστοιχα τα εμπορεύματα και τις  υπηρεσίες 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, και τα αποτελέσματα της Εταιρείας. 
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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 Εταιρείας, της χρηματοοικονομικής της θέσης 
καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 

 
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 

 
 

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) 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι ΕΔΜΑ της Εταιρείας: 

 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης 30.06.2021 30.06.2020 

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

388 218 

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

287 102 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 20,1% 18,3% 

Γενική ρευστότητα  2,01 1,82 

Άμεση ρευστότητα 0,99 1,05 

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια  0,52 0,34 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 0,87 1,17 

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

 

Υπολογισμός EBITDA ( ποσά σε χιλ. €)  30.06.2021 30.06.2020 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 73 (190) 

Πλέον: Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 214 292 

Πλέον: Αποσβέσεις 101 116 

Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων 

388 218 

 
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: 

 

 
 1/1 - 30/6/2021  30/6/2021 

Συνδεμένο μέρος Έσοδα Αγορές Χρεωστικά Υπόλοιπα Πιστωτικά Υπόλοιπα 

Λοιπά συνδεμένα μέρη 10 8 906 29 

 1/1 - 30/6/2020  31/12/2020 

Συνδεμένο μέρος Έσοδα Αγορές Χρεωστικά Υπόλοιπα Πιστωτικά Υπόλοιπα 

Λοιπά συνδεμένα μέρη 14 31 936 47 

 

Τα σημαντικότερα από τα ανωτέρω υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες κατά την 30η Ιουνίου 2021 
αναλύονται ως εξής: 

 
• Απαίτηση ποσού ύψους € 569 χιλ. από την συνδεδεμένη εταιρεία ΚΒ. ΙMPULS HELLAS A.E., το οποίο 

αφορά ποσό δανείου που έχει δοθεί από την Εταιρεία βάσει σύμβασης. Για το εν λόγω ποσό έχει 

σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη απομείωσης. 

• Απαίτηση ποσού ύψους € 195,2 χιλ. από την εταιρεία Cosmoline Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Α.Ε., 

για το εν λόγω ποσό έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη απομείωσης. 
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Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας για τη 
χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2021 και 2020 αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς και από τα Διευθυντικά στελέχη και μέλη της ανέρχονται σε € 2 χιλ. και 
€ 0 χιλ. αντίστοιχα για την 30.06.2021 ( € 3 χιλ. και € 1 χιλ. για τη 30.06.2020) 

 
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, μέχρι και την 27η Ιουλίου 2021 όπου παύει από κύριος μέτοχος της 
εταιρείας, λόγω πώλησης των μετοχών που κατείχε .  Αυτές ήταν 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 2021 

 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 

Ηλίας Γεωργαντάς 

 
 

Ιωάννης Χαλδούπης 

 
 30.06.2021  30.06.2020 

Συναλλαγές και λοιπές παροχές  

                                      
12     

                                   
12    

Αμοιβές μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου και Διευθυντικών 
Στελεχών  

                                   
199    

                                
201  

  

                                   
211     213 
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   ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  

 

 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας « ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» 
 
 
 
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Εισαγωγή 

 
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας 

ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, της 30ης Ιουνίου 2021 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. 

 

 

 

 

 

http://www.grant-thornton.gr/
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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 2021  

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

 

 

 

Γεώργιος Π. Παναγόπουλος 

 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 36471 

 

http://www.grant-thornton.gr/
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 

περιόδου 
 

1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2021 
 
 

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 01.01.2021-30.06.2021 
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 2021 
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- 
30.06.2021 

 
 

 
  

 
 

  Σημ.      01.01-30.06.2021   01.01-30.06.2020  

Κύκλος εργασιών 3 10.847  8.794 

Κόστος πωληθέντων 4 (8.669)  (7.189) 

Μικτό κέρδος  2.178  1.606 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6 (546)  (623) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσης 6 (1.295)  (1.163) 

Λοιπά έξοδα 5 (280)  (60) 

Λοιπά έσοδα 5 230  342 

Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 

 287  102 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  29  1 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (243)  (293) 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων  73  (190) 

Φόρος εισοδήματος 7 46  49 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους  119  (141) 
 

      
Λοιπά συνολικά εισοδήματα 

Στοιχεία που δεν ανακατάσσονται 
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 

    

Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες  8  (7) 

Φόροι εισοδήματος που αναλογεί  (2)  2 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από 
φόρους 

 6  (5) 

Συγκεντρωτικά συνολικά Κέρδη/(Ζημίες) 
μετά από φόρους 

 125  (146) 

     

     

Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή 8 0,0141  (0,0167) 

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών 8 8.424.900  8.424.900 

 
 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
 

 

 
 Σημ. 30.06.2021   31.12.2020  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     

Ενσώματα πάγια  22  22 

Ασώματα πάγια  69  115 

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων  3.441  3.490 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10 320  362 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  3.851  3.990 

Κυκλοφορούν ενεργητικό     

Αποθέματα 11 7.081  4.808 

Εμπορικές απαιτήσεις 12 5.862  5.507 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 13 292  657 

Χρηματικά διαθέσιμα 14 664  2.383 

Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού  13.900  13.355 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  17.751  17.345 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Ίδια κεφάλαια     

Μετοχικό κεφάλαιο 15 4.212  4.212 

Διαφορά υπέρ το άρτιο  3.746  3.746 

Αποθεματικά 16 11.152  11.152 

Ζημιές εις νέον  (10.875)  (11.001) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  8.236  8.110 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 17 266  407 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 18 1.906  2.128 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού  235  245 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  201  247 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  2.608  3.026 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

Προμηθευτές 19 4.000  2.491 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 18 1.370  2.574 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 

18 444  222 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 17 262  249 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

20 831  672 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  6.908  6.209 

Σύνολο Υποχρεώσεων  9.515  9.236 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  17.751  17.345 

 
 

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 

Κέρδη/(Ζημίες) εις νέο Σύνολο 

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2020 4.212  3.746  11.152  (10.718) 8.392  
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους περιόδου - - - (141) (141) 
Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - (5) (5) 

Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη/(ζημιές) 
περιόδου 

- - - (146) (146) 

Υπόλοιπα 30 Ιουνίου 2020 4.212  3.746  11.152  (10.866) 8.245  
      

      

Υπόλοιπα 01 Ιανουαρίου 2021 4.212  3.746  11.152  (11.001) 8.110  
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους περιόδου - - - 119  119  
Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα - - - 6  6  

Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη/(ζημιές) 
περιόδου 

- - - 125  125  

Υπόλοιπα 30 Ιουνίου 2021 4.212  3.746  11.152  (10.875) 8.236  

 
 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων. 
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από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2021 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 

 
 

  

    Σημ.  
01.01-30.06 

2021
  

 01.01- 
  30.06.2020  

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    

Kέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων  73  (148) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις  101  116 

Προβλέψεις  71  76 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού  9  17 

Απομείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων 12,13 192  56 

Απομείωση αποθεμάτων 11 100  150 

Συναλλαγματικές διαφορές  1  5 

Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  214  292 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης  762  564 

(Αύξηση)/μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων  71  18 

(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων  (2.373)  706 

(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων  (183)  1.543 

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  1.583  (1.529) 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (243)  (234) 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα  1  1 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  (382)  1.070 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
    

Αγορά ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων  (5)  0 

Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων 
  

(5) 

  
                          0 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις βραχυπρόθεσμων δανείων   2.445  9.757 

Εξοφλήσεις βραχυπρόθεσμων δανείων    (3.649)  (10.880) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια) 

 (128)                      (143) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

  
(1.332) 

  

(1.267) 

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

  
  (1.720) 

  

(197) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  2.383                        898 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  664  701 

 
 

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. Επιπλέον, η Εταιρεία αντιπροσωπεύει πλήθος αναγνωρισμένων στην κατηγορία τους Οίκους του 
εξωτερικού, όπως η Alcatel-Lucent Enterprise, η Yeastar Information Technology Co., η SATEL, η RICOH, η iLuv. Η 
Εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη. 
 
Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ διαθέτει ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων που καλύπτουν πολλαπλές καταναλωτικές και εταιρικές 
ανάγκες σε τεχνολογία. Τα είδη που εμπορεύεται η Εταιρεία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:  
o Τομέας Καταναλωτικών  Ειδών: Ασύρματες συσκευές τηλεφωνίας, Τηλεοράσεις, Συσκευές προσωπικής 

φροντίδας, Μπαταρίες, Οικιακά Συστήματα Ήχου, Κινητά τηλέφωνα, Αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας, 
Ψηφιακές κάμερες & βιντεοκάμερες κ.ά.  

o Αυτοματισμός Γραφείου: Επαγγελματικά Τηλεφωνικά Κέντρα, Συσκευές τηλεφωνίας, Αναλώσιμα 
τηλεφωνικών κέντρων, Εκτυπωτικά και πολυμηχανήματα RICOH και GESTENTER (ολοκληρωμένες λύσεις 
Printing Services). 

o Επαγγελματικές Λύσεις Εικόνας και Ήχου: Επαγγελματικός εξοπλισμός εικόνας, Επαγγελματικές οθόνες & 
Συστήματα προβολής 

o Συστήματα Ασφάλειας και Συναγερμού: από το 2011 η Εταιρεία είναι ο αποκλειστικός διανομέας των 
προϊόντων SATEL (προϊόντα συναγερμού και ελέγχου πρόσβασης)  

 
Η συμφωνία αποκλειστικής διανομής - μεταξύ της Εταιρείας και του κύριου προμηθευτή της PANASONIC 
MARKETING EUROPE GMBH  - ανανεώθηκε με τη «Σύμβαση διανομής» της 01-04-2021, ετήσια με βάση τη 
συνήθη πρακτική των τελευταίων ετών. 
 
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2050, ενώ ως έδρα ο Δήμος Ελληνικού - 
Αργυρούπολης. Το προσωπικό της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2021 ανέρχεται στα  39 άτομα. Στις 30.06.2020 ο 
αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας ήταν 41 άτομα. 
 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εξαμηνιαία περίοδο που 
έληξε την 30η Ιουνίου του 2021 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 29η Σεπτεμβρίου 2021.  
 

 
2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

2.1. ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2021 που καλύπτουν την εξαμηνιαία 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2021 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 2021. Οι 
Οικονομικές Καταστάσεις της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2021, 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  
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Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις 
εργασίες του. Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στη 
Σημείωση 2.5, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους. 

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 2021 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 

30.06.2021 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 31.12.2020, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από 

την 01.01.2021 (βλ. Σημειώσεις 2.5.1 και 2.5.2). Ως εκ τούτου, οι συνημμένες συνοπτικές ενδιάμεσες  
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οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες 

ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2020, 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 01/01/2021 ή μεταγενέστερα. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

 

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η 

ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε 

παράταση της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή 

του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», 

έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

• 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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις 
Μισθώματος μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/04/2021) 

 
 

Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική 

εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος 

προκειμένου να συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 οι οποίες 
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μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 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 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 

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». 

 

H Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

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

έναρξης ισχύος την 01/01/2022. 

 

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2023) 

 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο 

αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός 

ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των 

τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που 

κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη  
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συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και 

κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική 

οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει 

και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση 

τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά 

εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω 

απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη 

χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία 

εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της 

προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 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. Η Εταιρεία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 

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

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που 

αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να 

βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση 

στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις  

τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές 

πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 

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

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

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: 
Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
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μετά την 01/01/2023) 
 

 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι 

οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής 

πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς 

αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με 

την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα 

γεγονότα του παρελθόντος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος με 
Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

 

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 προκειμένου 

να προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο φόρο που 

προκύπτει από συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – συναλλαγές για τις 

οποίες οι οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία υποχρέωση. Σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την αναγνώριση 

αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη φορά. Οι 

τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές οντότητες 

απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές αυτές. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 

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

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

 

Απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ, περί της «Κατανομής παροχών σε περιόδους υπηρεσίας 
(ΔΛΠ 19)»: 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εξέδωσε τον Μάιο του 2021 

την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 

19)» (στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε 

περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που 

ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το 

«Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»). Οι εν λόγω επεξηγηματικές πληροφορίες 

διαφοροποιούν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές του 

ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο “IASB Due Process 

Handbook (παρ. 8.6)”, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα 

αυτό. Βάσει των ανωτέρω, η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής θα αντιμετωπισθεί 

ως μεταβολή λογιστικής πολιτικής. Η εφαρμογή της ως άνω απόφασης θα γίνει σύμφωνα με τις παρ. 19-22 

του ΔΛΠ 8. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης με στόχο την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

μέχρι το τέλος του έτους για να αποτυπωθούν αναδρομικά οι επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις στις 

31 Δεκέμβριου 2021. 
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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 2021 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 2020. 

 

  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 Εταιρείας 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. 

 
 
 

3. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Ο κύκλος εργασιών την 30η Ιουνίου 2021 και 2020, στις συνημμένες συνοπτικές οικονομικές 
καταστάσεις, αναλύεται ως εξής: 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
Κατά τη διάρκεια της περίοδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2021, ποσό 1.661 χιλ. ήτοι 15,3% του κύκλου 
εργασιών (30.06.2020: ποσό 1.577 χιλ. ήτοι 17,05%) της Εταιρείας προέρχεται από έναν εξωτερικό 
πελάτη (Πελάτης Α). 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 01.01-30.06.2021  01.01-30.06.2020 

 Εμπορεύματα  10.699  8.593 

 Ανταλλακτικά  37  67 

 Υπηρεσίες  111  134 

 Σύνολο  10.847  8.794 
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4. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

Το κόστος πωληθέντων την 30η Ιουνίου 2021 και 2020, στις συνημμένες συνοπτικές οικονομικές 
καταστάσεις, αναλύεται ως εξής: 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

Στο κόστος πωληθέντων των εμπορευμάτων περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη για απαξιωμένα και 
βραδέως κινούμενα αποθέματα που διενεργήθηκε εντός της τρέχουσας περιόδου ποσού € 100 χιλ. 
(30.06.2020: 150 χιλ.). 

 
 
 

5. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ 

 
Τα λοιπά έσοδα την 30η Ιουνίου 2021 και 2020, στις συνημμένες συνοπτικές οικονομικές 
καταστάσεις αναλύονται ως εξής : 
 
 

 
 
 

Τα λοιπά έξοδα την 30η Ιουνίου 2021 και 2020, στις συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 
αναλύονται ως εξής : 

 

 
 
Για το ποσό των προβλέψεων στο λογαριασμό «προβλέψεις για απομείωση λοιπών απαιτήσεων»  
παρατίθενται ανάλυση στη σημ. 12 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.  

 
 

 01.01-30.06.2021  01.01-30.06.2020 

 Εμπορεύματα  8.538  6.987 

 Ανταλλακτικά  31  52 
 Πρόβλεψη απαξιωμένων 
αποθεμάτων  

100 
 

150 

 Σύνολο  8.669  7.189 

 01.01-30.06.2021  01.01-30.06.2020 

 Συμμετοχή της PANASONIC στα έξοδα 
προώθησης των εμπορευμάτων   

179 
 

277 

 Λοιπά έσοδα  51  65 

 Σύνολο  230  342 

 01.01-30.06.2021  01.01-30.06.2020 

Προβλέψεις για απομείωση εμπορικών 
απαιτήσεων  

- 
 

40 

Προβλέψεις για απομείωση  λοιπών 
απαιτήσεων  

192 
 

- 

 Λοιπά έξοδα  88  20 

 Σύνολο  280  60 
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

 
Τα Έξοδα Διοίκησης και Έξοδα Διάθεσης για την περίοδο που έληξε 30.06.2021 και 30.06.2020 
αντίστοιχα, αναλύονται ως εξής: 

 
 

01.01-30.06.2020 
Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας 

Έξοδα 
λειτουργίας 

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 

 
 

 
 

7. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 
Με την ψήφιση του Ν.4799/2021 με τον οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του αρ. 58 του Ν. 4172/2013 ο 
φορολογικός συντελεστής για τα εισοδήματα των νομικών οντοτήτων στην Ελλάδα από το έτος 2021 και 
εφεξής μειώνεται κατά 2% και πλέον ορίζεται σε 22%, ενώ για το έτος 2020 ήταν 24%. 
 

 

 

 

01.01-30.06.2021 
Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας 

Έξοδα 
λειτουργίας 

διάθεσης 
Σύνολο 

Αμοιβές έμμισθου  
προσωπικού  

270 406 676 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  53 - 53 
Παροχές τρίτων  54 12 66 
Φόροι-τέλη  19 - 19 
Διάφορα έξοδα  49 788 837 
Aποσβέσεις  101 - 101 
Προβλέψεις εκμετάλλευσης  - 89 89 

 Σύνολο  546 1.295 1.842 

 01.01-30.06.2021  01.01-30.06.2020 

 Τρέχων φόρος εισοδήματος  -  (9) 
 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  46  58 

 46  49 
 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος λοιπών 
συγκεντρωτικών εισοδημάτων  

(2) 
 

2 

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

44 
 

51 
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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,  το φορολογικό πιστοποιητικό καθίσταται προαιρετικό 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 
έλαβε 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 φορολογικού πιστοποιητικού. 

 

Συγκεκριμένα για τις φορολογικές χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 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 2015 έως και 2019 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, για τις χρήσεις 2016 και 
2019, έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό. 

Για τη χρήση 2020 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 σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 
συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2021. 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 
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υπολογίζονται με εφαρμογή των θεσπισμένων φορολογικών συντελεστών. 
 
 

 

8. ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 
Τα κέρδη, μετά από φόρο, ανά μετοχή αποτελούν το αποτέλεσμα του λόγου των κερδών μετά από 
φόρους προς τον σταθμισμένο αριθμό των μετοχών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

 
Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών 
στοιχείων 

30.06.2021  31.12.2020 

 Πώληση και επαναμίσθωση  3.372  3.400 

 Κτίρια ενοικιαζόμενα  4  6 

 Μεταφορικά μέσα  65  84 

 Σύνολο  3.441  3.490 

 
 

 
  

Πώληση και 
επαναμίσθωση 

κτιρίου 

Κτίρια 
ενοικιαζόμενα 

Μεταφορικά 
μέσα 

 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2020 3.453 11 122 3.586 

Προσθήκες 3 - - 3 

Αποσβέσεις (56) (5) (38) (99) 

Υπόλοιπο 31.12.2020 3.400 6 84 3.490 

 
 

 
 Πώληση και 

επαναμίσθωση 
κτιρίου 

Κτίρια 
ενοικιαζόμενα 

Μεταφορικά 
μέσα 

 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2021 3.400 6 84 3.490 
Προσθήκες - - - - 
Αποσβέσεις (28) (2) (19) (50) 

Υπόλοιπο 30.6.2021 3.372 4 65 3.441 

 
 
 
 

 

01.01-
30.06.2021 

 01.01-
30.06.2020 

Αριθμός μετοχών 8.424.900  8.424.900 
Κέρδη/Ζημιές μετά φόρων αποδιδόμενες στους μετόχους της 
εταιρείας 

119  (141) 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών σε 
κυκλοφορία 

8.424.900  8.424.900 

Βασικά Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,0141  (0,0167) 
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10. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» την 30.06.2021 και την 31.12.2020 στις συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής : 

 
 
 
 
 

 

 
 
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες αφορούν ποσά οφειλόμενα τα οποία έχουν 
διακανονιστεί και αναμένεται να εισπραχθούν σε περισσότερο από 12 μήνες μετά το τέλος της 
περιόδου αναφοράς. 

 
 

11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 

 

 30.06.2021  31.12.2020 

 Εμπορεύματα  5.967  3.973 
 Εμπορεύματα υπό παραλαβή  1.337  973 
 Ανταλλακτικά  69  98 
 Πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα  (292)  (236) 

 Σύνολο  7.081  4.808 

 
 

Κατά την τρέχουσα χρήση η Εταιρεία προέβη στην καταστροφή ακατάλληλων και άχρηστων 
αποθεμάτων ποσού € 44 χιλ. (30.06.2020: € 41 χιλ.) καθώς και στη διενέργεια πρόβλεψης υποτίμησης 
τους λόγω απαξίωσης ποσού € 100 χιλ. (30.06.2020: € 150 χιλ.) 
 
Η αύξηση των αποθεμάτων οφείλετε στην αυξημένη ζήτηση (45% σε σχέση με τη περσινή περίοδο) 
στις κατηγορίες τηλεοράσεων και προσωπικής φροντίδας και δρομολογείται η μείωση αυτών, μέσω 
των πωλήσεων μέχρι τέλος του έτους. 
 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης για απαξιωμένα αποθέματα αναλύεται ως εξής: 
 

 2021  2020 

 Υπόλοιπο 01.01. 236  154 
 Πρόβλεψη χρήσης  100  236 
 Χρησιμοποίηση πρόβλεψης προηγούμενης χρήσης  (44)  (154) 

 Υπόλοιπο 30.06. 292  236 

 

 30.06.2021  31.12.2020 

 Μακροπρόθεσμη απαίτηση από συνδεδεμένες 
εταιρείες  

50 
 

50 

 Μακροπρόθεσμη απαίτηση από πελάτες  297  340 
 Λοιπές απαιτήσεις  23  23 
 Προβλέψεις επισφαλών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων  (50)  (50) 

 Σύνολο  320  362 
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12. EΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 
 
 
 

 

 

 

13. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 30.06.2021  31.12.2020 

 Έξοδα επομένων χρήσεων  1  58 
 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο  22  19 
 Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη  780  790 
 Προκαταβολές σε προμηθευτές  58  59 
 Χρεώστες διάφοροι  318  336 
 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα  26  128 
 Λοιπά  18  6 
 Προβλέψεις για απομείωση  λοιπών 
απαιτήσεων  

(930) 
 

(738) 

 Σύνολο  292  657 

 
Στο λογαριασμό «χρεώστες διάφοροι» περιλαμβάνεται απαίτηση από εταιρεία που έχει τεθεί σε 
διαδικασία εκκαθάρισης συνολικού ποσού € 192 χιλ. . Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία αναγνώρισε 
πρόβλεψη απομειώσης ποσού €192 χιλ. στο λογαριασμό «Προβλέψεις για απομείωση  λοιπών 
απαιτήσεων» επιβαρύνοντας ισόποσα τα αποτελέσματα της τρέχουσας εξάμηνης περιόδου. Το εν 
λόγω ποσό αφορά αποζημίωση απωλεσθέντων εμπορευμάτων βάση αγωγής η οποία έγινε αποδεκτή 
και η Εταιρεία συνεχίζει τις  νομικές ενέργειες.  

 
Το ποσό που αναγράφεται στο λογαριασμό «έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» αφορά, κατά το 
μεγαλύτερο μέρος, πρόβλεψη εσόδου από συμμετοχή του προμηθευτή εξωτερικού Panasonic 

 30.06.2021  31.12.2020 

 Πελάτες  4.385  3.287 
 Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες  281  281 
 Εκχώρηση απαιτήσεων  1.570  2.359 
 Επιταγές εισπρακτέες και γραμμάτια εισπρακτέα στο 
χαρτοφυλάκιο  

1.063 
 

636 

 Επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες για εγγύηση  260  641 
 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων  (1.697)  (1.697) 

 Σύνολο  5.862  5.507 

 2021  2020 

Υπόλοιπο 01.01. 1.697  1.512 

Επίδραση στα αποτελέσματα περιόδου -  186 

Υπόλοιπο 30.06. 1.697  (1.697) 
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Marketing Europe GmbH , στις προωθητικές ενέργειες των εμπορευμάτων της. Στον λογαριασμό 
«απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη» συμπεριλαμβάνονται απαιτήσεις συνολικού ποσού € 726 από  
τις εταιρείες ΚΒΙ Α.Ε. και Cosmoline Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Α.Ε  για το οποίο η Εταιρεία  έχει 
σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη απομείωσης. 
 

 

14. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 
Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

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

 

15. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 ,ανέρχεται στο ποσό των € 4.212 
χιλ., διαιρούμενο σε 8.424.900 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 εκάστης. Δεν έχει επέλθει καμία 
μεταβολή μέχρι την 30η Ιουνίου 2021. 
 

 
16. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

 
Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 

 

 30.06.2021 31.12.2020 
 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. 
 
 
 
 
 
 

 30.06.2021  31.12.2020 

 Ταμείο  4  7 
 Καταθέσεις όψεως  659  2.377 

 Σύνολο  664  2.383 
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17. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

 
Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 
 
Ελάχιστα πληρωτέα μισθώματα 

 έως 1 έτος 1 έως 5 έτη από 5 έτη Σύνολο 
Υποχρεώσεις μισθώσεων 36 492 - 528 

Καθαρή παρούσα αξία υποχρέωσης 36 492    - 528 

 
 

 

18. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Η Εταιρεία διατηρεί βραχυπρόθεσμο δανεισμό το συνολικό ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο του οποίου 
κυμαίνεται από 3,60% έως 5%. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα εγκεκριμένα όρια 
βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρείας, καθώς επίσης και το χρησιμοποιηθέν ποσό. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εντός της τρέχουσας εξάμηνης περιόδου μειώθηκε ο δανεισμός της Εταιρείας λόγω περιορισμού της 
χρήσης του Factoring και της προεξόφλησης επιταγών. 

 
 

 

19. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 
Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές αναλύονται ως εξής: 

 
 
 
 

 
 

Yποχρεώσεις Μισθώσεων 30.06.2021  31.12.2020 

 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις   266  407 
 Βράχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  262  249 

 Σύνολο  528  656 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  30.06.2021  31.12.2020 

 Ομολογίες  1.556  1.778 

 Επιστρεπτέα προκαταβολή ΑΑΔΕ  350  350 

 Σύνολο  1.906  2.128 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 30.06.2021  31.12.2020 

  Bραχυπρόθεσμα Δάνεια  145  77 
Δανεισμός εκχώρησης απαιτήσεων  1.225  2.497 
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
πληρωτέες την επόμενη χρήση  

444 
 

222 

 Σύνολο  1.814  2.796 

 30.06.2021  31.12.2020 

 Προμηθευτές εσωτερικού   378  457 

 Προμηθευτές εξωτερικού   3.622  2.035 

 Σύνολο  4.000  2.491 
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Η Εταιρεία είναι ο επίσημος διανομέας των προϊόντων Panasonic, που αποτελεί τον κύριο προμηθευτή 
εξωτερικού. Η αύξηση που παρατηρείται στον λογαριασμό «προμηθευτές εξωτερικού» σχετίζεται με τις 
αυξημένες παραγγελίες που προέβη η Εταιρεία εντός του 2ου τριμήνου του 2021 σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες προϊόντων  που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση, όπως οι τηλεοράσεις και τα είδη προσωπικής 
φροντίδας. 

 
 

20. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 30.06.2021  31.12.2020 

 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  29  61 
 Δεδουλευμένα έξοδα  51  48 
 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη  146  185 
 Προκαταβολές πελατών  24  131 
 Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις  26  64 
 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  556  183 

 Σύνολο  831  672 

 
 

 

21. 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 2021 και 31η 
Δεκεμβρίου 2020, η Εταιρεία κατείχε χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία, τα 
οποία έχουν πλήρως απομειωθεί. 

 
 

22. 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 
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παρακάτω: 

 
 1/1 - 30/6/2021  30/6/2021 

Συνδεμένο μέρος Έσοδα Αγορές Χρεωστικά Υπόλοιπα Πιστωτικά Υπόλοιπα 

Λοιπά συνδεμένα μέρη 10 8 906 29 

 1/1 - 30/6/2020  31/12/2020 

Συνδεμένο μέρος Έσοδα Αγορές Χρεωστικά Υπόλοιπα Πιστωτικά Υπόλοιπα 

Λοιπά συνδεμένα μέρη 14 31 936 47 

 

Τα σημαντικότερα από τα ανωτέρω υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες κατά την 30η Ιουνίου 2021 
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 κατά τη χρήση 2020 έχει σχηματιστεί 

ισόποση πρόβλεψη απομείωσης. 

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

Υπηρεσίες Α.Ε.,. Επί του ποσού αυτού κατά τη χρήση 2020 έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη 

απομείωσης.. 

 

Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας για τη χρήση 
που έληξε την 30 Ιουνίου 2021 και 2020 αναλύονται ως εξής: 

 
 

    

    

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς και από τα Διευθυντικά στελέχη και μέλη της ανέρχονται σε € 2 χιλ. και € 
0 χιλ. αντίστοιχα για την 30.06.2021 ( € 3 χιλ. και € 1 χιλ. για τη 30.06.2020) 

 

 
 

23. 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 2021 και 
Δεκεμβρίου 2020: 

 
 
 

 
 30.06.2021  30.06.2020 

     

Συναλλαγές και λοιπές παροχές  

                                      
12     

                                   
12    

Αμοιβές μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου και Διευθυντικών 
Στελεχών  

                                   
199    

                                
201  

  

                                   
211     213 
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 30.06.2021  31.12.2020 

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης συμβάσεων 344  357 
 344  357 

 
 Έχει δοθεί εγγυητική επιστολή για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς την προμηθεύτρια Panasonic GMBH, 
ποσού €4,5εκ. 

 
  
 

24. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΣΗΣ 
 

Από την 01.07.2021 μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, 
σημειώθηκαν τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα:  

1) Στις 28.07.2021, η Εταιρεία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό, ότι δυνάμει της αντιστοίχης ενημέρωσης 
που έλαβε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  διενεργήθηκε εκποίηση των 2.486.758 
μετοχών της Εταιρείας, κυριότητας του κ. Δημητρίου Κοντομηνά με συνέπεια η  ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 
να αποκτήσει, μέσω συμμετοχής της στον Δημόσιο Αναγκαστικό Πλειστηριασμό, 2.483.686 μετοχές 
της εταιρείας, ήτοι σε ποσοστό 29,48% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της 
Εταιρείας. 

2) Στις 26.08.2021, η Εταιρεία ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την Alcatel-Lucent Enterprise, η 
οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή και παροχή λύσεων επικοινωνίας, συνεργασίας, cloud και 
δικτύωσης.  

 
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 2021 

 

 

Ο Πρόεδρος 
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 

 


