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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3556/2007) 
 
Δηλώνεται με την παρούσα ότι, εξ΄όσων γνωρίζουμε οι εξαμηνιαίες οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ» για την περίοδο από 1η 
Ιανουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα 
ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο 
αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 
αποτελέσματα της περιόδου της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 
 
Δηλώνεται επίσης ότι, εξ΄όσων γνωρίζουμε η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του N. 3556/2007. 
 

 
 

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2021 
 
 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος του Δ.Σ. 

 
 

 
 

 

Λάμπρος Παπακωνσταντίνου 

 
 

 
 

 

Παναγιώτης Βασιλειάδης 

 
 

 
 

 

Σάββας Ασημιάδης 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 « ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.» 
Επί των ενοποιημένων και ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων 

της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2021 
 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται, χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου και 
της Εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ» για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, 
σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη περίοδο και η επίδρασή τους στις 
εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι 
εταιρείες του Ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθώς και οι κυριότεροι κίνδυνοι και 
αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές 
συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν 
προσώπων. 
 
Ι. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ  
 
Οι πωλήσεις της περιόδου ανήλθαν σε € 18 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 7,4 εκ. σε 
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€ 10,6 εκ. την 30.06.2020).  
 
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την 30.06.2021 ανήλθαν σε κέρδος 
€ 1.469 χιλ. (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μειοψηφίας) έναντι κέρδους € 516 
χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  
 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε € 65 χιλ. έναντι € 37 χιλ. την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο.  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την 31.12.2020 κατά € 5.294 
χιλ. (€ 9.864 χιλ. την 30.06.2021 με € 4.570 χιλ. την 31.12.2020).    
 
Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης 
 
 

 
 
 
Ο EBITDA απεικονίζει τα κέρδη μιας επιχείρησης πριν αφαιρεθούν τόκοι, φόροι, 
αποσβέσεις και ανόργανα αποτελέσματα. Από τα κέρδη EBITDA αν αφαιρεθούν οι φόροι, 
τόκοι και αποσβέσεις προκύπτει το κέρδος της επιχείρησης.  
 

 
 
 
Ο EBIT απεικονίζει τα κέρδη μιας επιχείρησης πριν αφαιρεθούν οι τόκοι και οι φόροι. 
 
 

 
 

EBITDA 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020

EBITDA (Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων & 

εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων)
1.740 775 2 (1)

ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

EBIT 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020

EBIT (Κέρδη προ φόρων και τόκων) 1.447 553 2 (1)

ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Οπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω αλλά και στην Σημείωση 3 των Οικονομικών 
Καταστάσεων, οι ως άνω αναφερόμενες επιδόσεις συμπεριλαμβάνουν τις οικονομικές 
επιδόσεις των εισφερόμενων εταιρειών μονο για το χρονικό διάστημα που ακολούθησε 
την έγκριση από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της εισφοράς τους μέσω αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου ήτοι από 17.06.2021 έως 30.06.2021 και όχι για το σύνολο του 1ου 
εξαμήνου. 

Για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας οι proforma οικονομικές επιδόσεις του 
εξαμήνου όπως θα διαμορφώνονταν αν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είχε 
πραγματοποιηθεί στην έναρξη της χρήσης δηλαδή την 01.01.2021 και όχι την 17.06.2021, 
απεικονίζονται στην σημείωση 18.3 των οικονομικών καταστάσεων. Οι επιδόσεις αυτές θα 
συμπεριληφθούν πλήρως στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 αλλά και σε όλη την χρήση του 
2022.  

Η σημαντική βελτίωση στις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου όπως παρουσιάζεται στον 
παρακάτω συνοπτικό πίνακα, και ειδικότερα αύξηση 42% στις πωλήσεις, αύξηση 78% στα 
κέρδη της περιόδου και 54% στα EBITDA κέρδη διαπιστώνεται και σε σύγκριση βασικών 
οικονομικών μεγεθών των proforma ενοποιημένων αποτελεσμάτων του Ομίλου για το 
πρώτο εξάμηνο του 2021 με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 (συμπεριλαμβανομένων των 
εισφερόμενων Εταιρειών). 

 
 
  



ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2021 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ 

7  

 
 
 
ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   
 
H από 17.06.2021 μετ’ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 
αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος με την έκδοση 
23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής 
αξίας € 0,40 και τιμή διάθεσης € 2,42 η κάθε μία οι οποίες διατέθηκαν ως αντάλλαγμα 
στους μετόχους των Εισφερόμενων Εταιρειών S.I.C.C. HOLDING LIMITED και ESM 
EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED οι οποίοι αντίστοιχα εισέφεραν το 100% 
του μετοχικού κεφαλαίου των Εισφερόμενων Εταιρειών στην Εταιρεία. 
Συγκεκριμένα: 

• Για την εισφορά των μετοχών της SICC, διατέθηκαν στους υφιστάμενους μετόχους 

της 16.609.651 νέες μετοχές συνολικής αξίας € 40.195.355,42, και 

• Για την εισφορά των μετοχών της ESM, διατέθηκαν στον μέτοχό της 6.567.141 

νέες μετοχές συνολικής αξίας € 15.892.481,22. 

Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της Τιμής Διάθεσης των Νέων 
Μετοχών, ποσού € 46.817.119,84, έχει αχθεί στον λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της 
Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της έκδοσης των νέων 
μετοχών από την Εταιρεία, σε αντάλλαγμα της Εισφοράς σε Είδος, πραγματοποιήθηκε 
εισαγωγή των νέων μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. 
 
Ο Όμιλος με την είσοδό του σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, επιδιώκει τη 
διεύρυνση του χαρτοφυλακίου του, με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών, της 
κερδοφορίας, της ρευστότητάς του, και την εν γένει δημιουργία αξίας για τους μετόχους 
και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για την συναλλαγή είναι δαθέσιμες στο Ενημερωτικο Δελτίο 
της Εταιρείας το οποίο εγκρίθηκε με την από 27.07.2021 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε 
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς καθώς και στον ιστότοπο της εταιρείας (https://idealgroup.gr/wp-
content/uploads/2021/07/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΙΝΤΕΑΛ.pdf) 
 
ΙΙΙ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Κίνδυνος COVID-19 και λοιπών επιδημιών 

Η επιδημία του COVID-19 έχει οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις με 
απρόβλεπτες συνέπειες όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει σημαντική οικονομική βοήθεια, μέρος της οποίας 
αναμένεται να στηρίξει και την Ελληνική οικονομία. Ανεξαρτήτως της οικονομικής αυτής 
στήριξης δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν οι οικονομικές συνέπειες, αλλά και η τυχόν 
ζημιά που μπορεί να προκληθεί από την ίδια την ασθένεια στο προσωπικό της Εταιρείας, 
στους συνεργάτες της, προμηθευτές, πελάτες και λοιπούς τρίτους. 

 
 
 

https://idealgroup.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%99%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%91%CE%9B.pdf
https://idealgroup.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%99%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%91%CE%9B.pdf
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Κίνδυνος επιτοκίου 

Οι υφιστάμενες γραμμές χρηματοδότησης του Ομίλου έχουν χαμηλό επιτόκιο. Σε 
περίπτωση μελλοντικής αύξηση των βασικών επιτοκίων και του ίδιου του δανεισμού για 
την χρηματοδότηση νέων πωλήσεων για κάποιες δραστηριότητες που απαιτούν κεφάλαιο 
κίνησης, στο βαθμό κατά τον οποίο τα χρηματικά διαθέσιμα δεν θα επαρκέσουν να 
καλύψουν τις ανάγκες των Εταιρειών σε κεφάλαιο κίνησης και θα χρειαστεί να 
προχωρήσουν σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό τα χρηματοκοικονομικά κόστη ενδέχεται να 
αυξηθούν.   

Κίνδυνος τιμών ξένου συναλλάγματος 

Οι υποχρεώσεις του Ομίλου σε ξένο νόμισμα ανέρχονται στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 
της τρέχουσας χρήσης σε 1,46 εκ. Δολαρίων ΗΠΑ. Οι συναλλαγματικές διαφορές από την 
μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών του Ομίλου με έδρα το Ηνωμένο 
Βασίλειο από το τοπικό νόμισμα στο ευρώ, περιλαμβάνονται σε αποθεματικό 
συναλλαγματικών διαφορών που έχει σχηματίσει ο Όμιλος και εμφανίζονται στο σχετικό 
κονδύλι του ισολογισμού. Ο Όμιλος προχωρά σε κάποιες περιπτώσεις σε προαγορά 
συναλλάγματος για να σταθμίσει τυχόν μελλοντικές διακυμάνσεις των ισοτιμιών, σε 
περίπτωση όμως σημαντικών μελλοντικών διακυμάνσεων, μπορεί να προκύψουν ζημιές 
από συναλλαγματικές διαφορές. 

Κίνδυνος από επισφαλείς απαιτήσεις 

Ο Όμιλος έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την μείωση 
των επισφαλειών. Οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες με αξιολογημένο το ιστορικό 
πιστώσεων. Το τμήμα πιστωτικού ελέγχου ορίζει πιστωτικά όρια ανά πελάτη και 
εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι απαραίτητο 
ζητούνται εξασφαλίσεις ενώ ο Όμιλος έχει συνάψει και ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
πιστώσεων για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου. Οι μελλοντικές επισφάλειες 
όμως, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, ειδικά εν όψει των επιπτώσεων του COVID-19. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όμιλος έχει δανειακές γραμμές χρηματοδότησης και κεφαλαιακή επάρκεια οι οποίες 
καλύπτουν τις ταμειακές του ανάγκες υπό τις παρούσες συνθήκες. Παράγοντες οι οποίοι 
μπορούν να επιβαρύνουν την ταμειακή του ρευστότητα κατά το 2021 είναι σημαντικές και 
απρόβλεπτες επισφάλειες, διακοπή του δανεισμού από τράπεζες, αλλαγή των όρων 
πίστωσης από προμηθευτές, αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, οι οποίοι μπορεί να 
οδηγήσουν σε έλλειψη ταμειακής ρευστότητας. 

Κίνδυνος από την δυσχέρεια σχηματισμού προβλέψεων  

Η ευρύτερη αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος παρουσιάζει σημαντικά 
μεγαλύτερες διακυμάνσεις από τους υπόλοιπους κλάδους καταναλωτικών προϊόντων, 
ειδικά στις παρούσες οικονομικές συγκυρίες. Συνεπώς, ο σχηματισμός οικονομικών 
προβλέψεων (όγκου πωλήσεων, κερδοφορίας κλπ) και η κατάρτιση προϋπολογισμών με 
ακρίβεια καθίστανται εξαιρετικά δυσχερείς, και υφίστανται συχνά σημαντικές αποκλίσεις, 
θετικές ή αρνητικές, μεταξύ προβλέψεων και πραγματικών οικονομικών μεγεθών. Ο 
Όμιλος συνεπώς δεν ανακοινώνει προβλέψεις. 

Κίνδυνοι από την Αποχώρηση Στελεχών από την Εταιρεία 
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Η Διοίκηση του Ομίλου στηρίζεται σε ομάδα έμπειρων στελεχών και άλλων εργαζομένων, 
τα οποία έχοντας βαθιά γνώση του αντικειμένου των θυγατρικών που στελεχώνουν, καθώς 
και σημαντική και δυσεύρετη τεχνογνωσία, συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
Εταιρείας και υποστηρίζουν σημαντικά και ευαίσθητα έργα Κυβερνοασφάλειας. 
Επιπροσθέτως τα στελέχη έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες, προσωπικές και εμπιστευτικές 
πληροφορίες, δεδομένα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε περίπτωση 
που τυχόν διαρρεύσουν, ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντική ζημιά ακόμη και ποινικές 
ευθύνες στην Εταιρεία  (βλ. “Κίνδυνος επαγγελματικής ευθύνης Διαχείρισης προσωπικών 
Δεδομένων”). Η διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου και των στελεχών και 
εργαζομένων που συνέβαλαν και συμβάλλουν στη βελτίωση των οικονομικών 
αποτελεσμάτων του Ομίλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την συνέχιση της 
επιτυχημένης πορείας του. 

Κίνδυνος από Εκκρεμείς Υποθέσεις και Φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις 

Οι ανέλεγκτες χρήσεις των θυγατρικών παρουσιάζονται στην σημείωση 10.1 της 
Οικονομικής Έκθεσης ενώ τα αποτελέσματα των εκκρεμών ελέγχων δε μπορούν να 
προβλεφθούν.  

Κίνδυνος από τη μη επαρκή ασφάλιση των παγίων, υποχρεώσεων, προστίμων 
και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 

Ο Όμιλος έχει προβεί στη σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο τη μείωση 
διαφόρων κινδύνων. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν τυχόν 
παραλείψεις του Ομίλου ή τρίτων (π.χ. συμβούλων μέσω των οποίων ο ‘Ομιλος σχεδιάζει 
και καλύπτει τον ασφαλιστικό του κίνδυνο) οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε 
ενεργοποίηση των ρητρών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που αφορούν στην μη 
καταβολή αποζημιώσεων. Σχετικά επισημαίνεται ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
περιλαμβάνουν σειρά από εξαιρέσεις (π.χ. αστική ευθύνη τρίτων) οι οποίες απαλλάσσουν 
τις ασφαλιστικές εταιρείες από την υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης. Ο Όμιλος 
καταβάλλει προσπάθεια ώστε να καλυφθούν οι περιπτώσεις ζημιών λόγω ευθύνης τρίτων 
ή άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Ο Όμιλος καλύπτει 
μέσω ασφάλισης τους κινδύνους που απορρέουν από τη φύλαξη των εμπορευμάτων του 
σε αποθήκες τρίτης ανεξάρτητης εταιρείας, χωρίς ωστόσο, αυτό να είναι εφικτό για το 
σύνολο των περιπτώσεων (κινδύνων), όπως ήδη αναφέρθηκε.  

Ο Όμιλος έχει σκοπό να συνάπτει ασφαλιστήρια συμβόλαια με ασφαλιστικές εταιρείες που 
εμφανίζουν θετικά οικονομικά στοιχεία, και ως εκ τούτου, μπορούν υπό κανονικές 
συνθήκες να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις καταβολής υψηλών αποζημιώσεων για 
σημαντικές ζημίες, δίχως αυτό να μπορεί να διασφαλιστεί πλήρως. 

Κίνδυνος επαγγελματικής ευθύνης διαχείρισης προσωπικών δεδομένων 

Ο Όμιλος παρέχει υπηρεσίες και λύσεις Εμπιστοσύνης και Κυβερνοασφάλειας και 
Λογισμικού μέσω των θυγατρικών του στο πλαίσιο των οποίων αποκτά πρόσβαση 
επεξεργάζεται προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα φυσικών και νομικών προσώπων. Η έχει 
λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και διαδικαστικά μέτρα καθώς και τις απαραίτητες 
πιστοποιήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών (ISO 27001:2013), συνέχιση 
επιχειρησιακής λειτουργίας (ISO 22301:2019, υπηρεσιών Εμπιστοσύνης (eIDAS EE 
910/2014), υπηρεσιών διαβάθμισης ασφάλειες EU Secret & NATO Secret καθώς και 
πιστοποιήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει (ISO 9001:2015). Επιπλέον 
των πιστοποιήσεων και για την κάλυψη του κινδύνου διαρροής πληροφοριών αλλά και της 
συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 
(GDPR), οι θυγατρικές επενδύουν συνεχώς σε τεχνολογίες και εσωτερικές διαδικασίες οι 
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οποίες ως σκοπό έχουν την προστασία από τυχόν διαρροές.  

Τον εναπομείναντα κίνδυνο (residual risk) τον αντιμετωπίζει με ειδικό ασφαλιστικό προϊόν 
(Cyber Risk Insurance) που παρέχεται από εξειδικευμένη εταιρεία (αναφορά για την 
κάλυψη σχετικού κινδύνου πιο πάνω) που περιέχει μεταξύ άλλων και κάλυψη σε 
περίπτωση αξίωσης τρίτου για προκληθείσα ζημιά λόγω διαρροής πληροφοριών. 
Επισημαίνεται ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιλαμβάνει σειρά εξαιρέσεων οι οποίες 
δύναται να απαλλάξουν την ασφαλιστική εταιρεία από την υποχρέωση για καταβολή 
αποζημίωσης. Οι συνέπειες ή οι ζημιές από πιθανή διαρροή πληροφοριών είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να προβλεφθούν, σε κάθε περίπτωση πάντως, ενδέχεται να επιφέρουν 
επιβάρυνση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Συγκεκριμένα, o Όμιλος εκτιμά ότι 
η πιθανή ζημιά σε περίπτωση διαρροής πληροφοριών ή τυχόν διακοπής για σημαντικό 
χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, δύναται να ανέλθει 
στα €5 εκατ., εκ των οποίων ποσό ύψους €2 εκατ. καλύπτεται από το προαναφερόμενο 
ασφαλιστικό προϊόν υπό την αίρεση των ειδικών όρων/εξαιρέσεων του συμβολαίου. 

Κίνδυνος από τη φύλαξη και μεταφορά των προϊόντων από ανεξάρτητη Εταιρεία 

Η ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ διακινεί και αποθηκεύει σχεδόν το σύνολο των 
εμπορευμάτων της μέσω ανεξάρτητης εταιρείας (3PL - Logistics). Παρά το γεγονός ότι 
μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακύψει προβλήματα τα οποία να επηρεάζουν την ομαλή 
λειτουργία της Εταιρείας, οποιοδήποτε μελλοντικό αρνητικό γεγονός τυχόν 
αντιμετωπίσουν μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις και στις δραστηριότητες της 
Εταιρείας και σε ενοποιημένο επίπεδο.  

Κίνδυνος μεταβολής τιμών πρώτων υλών  

Ο ρυθμός μεταβολής των τιμών πώλησης δεν αποκλίνει σημαντικά από το ρυθμό 
μεταβολής της τιμής κτήσης τους με αποτέλεσμα ο κίνδυνος από την αυξομείωση των 
τιμών να μην είναι σημαντικός. Επιπλέον ο Όμιλος μέσω της πολύχρονης συνεργασίας του 
με τους προμηθευτές του φροντίζει να ενημερώνεται το συντομότερο δυνατό για τις 
ανοδικές ή καθοδικές τάσεις στις τιμές των πρώτων υλών του. Δεν είναι όμως δυνατόν να 
προβλεφθεί σημαντική διακύμανση (αύξηση) στις τιμές των πρώτων υλών, οι οποίες να 
μην είναι δυνατόν να μετακυλιστούν στους πελάτες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 
σημαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα του Ομίλου. 

Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων  

Ο Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο 
απαξίωσης των αποθεμάτων του λόγω κακής συντήρησης/φύλαξης ή τεχνολογικής ή 
άλλης μεταβολής. Δεν είναι δυνατόν όμως να προβλεφθεί σημαντική υποτίμηση στις τιμές 
των εμπορευμάτων λόγω τεχνολογικής ή άλλης απαξίωσης, γεγονός το οποίο μπορεί να 
επιφέρει σημαντική επιβάρυνση στα αποτελέσματα του Ομίλου. 

Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης  

Η επερχόμενη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών 
δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού 
περιβάλλοντος. Ο Όμιλος παραμένει προς το παρόν σταθερός παρά το γενικότερο κλίμα 
οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα» των 
δαπανών του. 

Λειτουργικοί κίνδυνοι  
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Ο Όμιλος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου 
που μπορεί να εκδηλωθεί, παρ’ όλ’ αυτά  δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η περίπτωση 
ζημιάς από τα παρακάτω γεγονότα: 
1. Απάτη  
2. Πλημμελής συμπεριφορά προσωπικού  
3. Ανεπάρκεια πληροφοριακών συστημάτων  
4. Ανεπάρκεια μηχανολογικού εξοπλισμού  

Κίνδυνος στις υποδομές της εφοδιαστικής αλυσίδας  

Όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα, ο Όμιλος διαθέτει μία αξιόπιστη και ευέλικτη 
εφοδιαστική αλυσίδα με πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης αυτής. Οι 
προμηθευτές έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την ικανότητά τους να καλύπτουν τις απαιτήσεις 
του Ομίλου και η επίδοσή τους αξιολογείται συστηματικά με στόχο τη διασφάλιση της 
ποιότητας των δραστηριοτήτων του Ομίλου προς τους πελάτες του. Δεδομένων των 
συνθηκών πανδημίας και λοιπών συγκυριών, ενδέχεται να υπάρξουν διαταραχές στις 
διαδικασίες μεταφοράς των προϊόντων μας καθώς και στις λοιπές υποδομές της 
εφοδιαστικής αλυσίδας τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δυνατότητα μας να 
παραδίδουμε προϊόντα ή να παραλαμβάνουμε πρώτες ύλες. Ωστόσο, επί του παρόντος, 
δεν υπάρχουν προμηθευτές η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο 
τη λειτουργία του Ομίλου καθώς διατηρείται ικανό απόθεμα πρώτων υλών σε περίπτωση 
αδυναμίας εφοδιασμού. 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των Εισφερόμενων Εταιρειών 
στον Όμιλο Ideal 

• Ο Όμιλος ενδέχεται να μην επιτύχει τις αναμενόμενες από την ενσωμάτωση στον Όμιλο 
Ideal των Εισφερόμενων Εταιρειών οικονομικής φύσεως συνέργειες. 

Ο Όμιλος αναμένει να πραγματοποιήσει συνέργειες οικονομικής φύσεως σχετικές με τις 
Εισφερόμενες Εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, οι αναμενόμενες συνέργειες δεν παύουν να 
είναι μελλοντικές και συνεπώς αβέβαιες. Η αποκόμιση οποιωνδήποτε ωφελημάτων και η 
επίτευξη συνεργειών κόστους, ιδίως σε σχέση με τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης, 
είναι πιθανόν να επηρεαστούν από παράγοντες εκτός του ελέγχου της διοίκησης του 
Ομίλου, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι γενικές οικονομικές συνθήκες, 
αυξημένα λειτουργικά κόστη, ο ανταγωνισμός καθώς και διάφοροι περαιτέρω κίνδυνοι, 
όπως αυτοί αναφέρονται στις οικονομικές του καταστάσεις. Οι εκτιμήσεις για την επίτευξη 
συνεργειών οικονομικής φύσεως εξαρτώνται επίσης από την ικανότητα της νέας διοίκησης 
του Ομίλου να συντονίσει τις δραστηριότητες των Εισφερόμενων Εταιρειών με την 
υφιστάμενη δραστηριότητά του, κατά τρόπο που να επιτρέψει την επίτευξη αυτών. Εάν η 
διοίκηση του Ομίλου δεν μπορέσει να ενσωματώσει επιχειρησιακά επιτυχώς τις 
Εισφερόμενες Εταιρείες στις δραστηριότητες του, οι αναμενόμενες συνέργειες οικονομικής 
φύσεως ενδέχεται να μην επιτευχθούν πλήρως ή και καθόλου, ή να καθυστερήσουν 
περισσότερο από το αναμενόμενο με συνέπεια να υπάρξει αρνητική επίπτωση στα 
αποτελέσματα του Ομίλου. 

• Τυχόν ανεπιτυχής ενσωμάτωση των Εισφερόμενων Εταιρειών αποτελεσματικά και 
εγκαίρως στο διοικητικό σχήμα της Εταιρείας, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου 

Η διοικητική και στρατηγική ενσωμάτωση των Εισφερόμενων Εταιρειών ενέχει αρκετούς 
κινδύνους σχετικούς με την επίδραση κάθε απόφασης της διοίκησης του Ομίλου στην 
ομαλή λειτουργία και κερδοφορία των οντοτήτων που ενοποιούνται, καθώς και στα 
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λειτουργικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, όπως ενδεικτικά: 
• τις πρόσκαιρα αρνητικές επιπτώσεις της διοικητικής ενσωμάτωσης στα λειτουργικά  
αποτελέσματα, 
• την επικέντρωση της προσοχής του διοικητικού και στελεχιακού δυναμικού στην 
ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης σε βάρος των έτερων καθηκόντων τους, 
• τη διατήρηση σημαντικών υψηλόβαθμων διοικητικών και εξειδικευμένων στελεχών σε 
διάφορες τεχνικές ή συμβουλευτικές θέσεις των θυγατρικών του Ομίλου που έχουν 
σημαίνοντα ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη και μελλοντική εξέλιξη του Ομίλου και των 
θυγατρικών του και 
• τους κινδύνους που σχετίζονται με αναπάντεχα προβλήματα, περιλαμβανομένων μη 
αναμενόμενων δαπανών.  

Επιπλέον των συνηθισμένων κινδύνων που αφορούν στη διοικητική και στρατηγική 
ενσωμάτωση, μπορεί να ανακύψουν δυσχέρειες στην ενσωμάτωση των εργασιών των 
Εισφερόμενων Εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων χρηματοοικονομικής 
διοίκησης και ελέγχου στις εργασίες του Ομίλου, ιδιαίτερα υπό το φως του σημαντικού 
μεγέθους των Εισφερόμενων Εταιρειών και τον αντίκτυπό τους στον Όμιλο. 

Η Εταιρεία δεν έχει εξαγοράσει και ενσωματώσει σημαντικού μεγέθους εταιρείες στο 
παρελθόν. Κατά συνέπεια, η νέα διοίκηση του Ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσει 
απρόβλεπτες δυσκολίες ως προς την ενσωμάτωση των Εισφερόμενων Εταιρειών. 
Ειδικότερα, είναι πιθανόν ο Όμιλος να επιβαρυνθεί με κόστη, τα οποία μπορεί να είναι 
σημαντικά, σχετικά με την πρόσληψη νέων στελεχών, την παράλληλη λειτουργία 
διαφορετικών συστημάτων προμηθειών, ανθρώπινου δυναμικού και μηχανογραφικής 
υποστήριξης, μέχρις ότου καταστεί δυνατή η πλήρης διοικητική ενσωμάτωση των 
Εισφερόμενων Εταιρειών. Τυχόν ανεπιτυχής ενσωμάτωση των Εισφερόμενων Εταιρειών 
αποτελεσματικά και εγκαίρως καθώς και η μη επίτευξη των αναμενόμενων συνεργειών 
οικονομικής φύσεως ώστε να επιτευχθούν οι οικονομίες κλίμακας, θα μπορούσε να έχει 
ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την οικονομική 
κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου. 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των Εισφερόμενων Εταιρειών 

Τα αποτελέσματα και οι προοπτικές ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της ΑΣΤΗΡ και της 
Three Cents ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά από την Πανδημία. 

Η εκδήλωση της Πανδημίας και η επιβολή των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν 
παγκοσμίως οδήγησαν σε ύφεση τους οικονομικούς δείκτες και επηρέασαν αρνητικά το 
ΑΕΠ, τα ποσοστά απασχόλησης, τα εταιρικά κέρδη και την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών. Ενδεικτικά, το ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 6,1% το 2020, 
η εκτίμηση βέβαια για το 2021 είναι αύξηση του. 

Οι μέχρι τώρα πολιτικές των κυβερνήσεων για κοινωνική απομάκρυνση και αναστολή της 
λειτουργίας της εστίασης σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν επηρεάσει αρνητικά την 
κατανάλωση, γεγονός που είχε και συνεχίζει να έχει δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις για 
όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά του On Trade (Hotel-
Restaurant-Catering “HORECA”). 

Στην περίπτωση της Three Cents, απόρροια της Πανδημίας και της αναστολής της 
λειτουργίας των bars, των καταστημάτων εστίασης και των ξενοδοχείων, ήταν η μείωση 
των πωλήσεων της για τη χρήση 2020 κατά 18,3% σε αξία και κατά 19,2% σε όγκο 
συγκριτικά με το 2019. Παρόλο που η Three Cents έχει αντιμετωπίσει σε κάποιο βαθμό τις 
επιπτώσεις της Πανδημίας, καθώς έχει εμπλουτίσει τα κανάλια διανομής της, ενδέχεται να 
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καταστεί δύσκολο για αυτήν να κατορθώσει να εξαλείψει πλήρως τις αρνητικές επιπτώσεις 
στα οικονομικά της αποτελέσματα και τις προοπτικές ανάπτυξής της. 

Αντίστοιχα, οι επιπτώσεις της Πανδημίας είχαν αρνητική επίδραση στην εφοδιαστική 
αλυσίδα και τους προμηθευτές της ΑΣΤΗΡ. Η εύρυθμη λειτουργία της ΑΣΤΗΡ εξαρτάται 
σε σημαντικό βαθμό από την εισαγωγή πρώτων υλών από το εξωτερικό. Το διάστημα από 
την παραγγελία των πρώτων υλών μέχρι την παράδοσή τους στο εργοστάσιο της ΑΣΤΗΡ 
είναι μεγάλο και για το λόγο αυτό η ΑΣΤΗΡ, αξιοποιώντας τις πολυετείς συνεργασίες με 
τους προμηθευτές της, προβαίνει έγκαιρα στις απαιτούμενες ενέργειες. Ωστόσο, 
δεδομένων των συνθηκών πανδημίας, υπήρξαν διαταραχές τόσο στις διαδικασίες 
μεταφοράς των προϊόντων της ΑΣΤΗΡ όσο και στην προμήθεια των πρώτων υλών που 
προμηθεύεται, οι οποίες επηρέασαν τη δυνατότητά της να παραδίδει προϊόντα ή/και να 
παραλαμβάνει πρώτες ύλες.  

Επιπρόσθετα, πρέπει να συνυπολογιστεί και το αυξημένο, λόγω της Πανδημίας, κόστος 
μεταφοράς, παράγοντας, ο οποίος ενδέχεται να οδηγήσει επιπλέον σε αλλαγή της 
αγοραστικής συμπεριφοράς των πελατών της ΑΣΤΗΡ.  

Συνεπακόλουθα, εάν οι συνθήκες λειτουργίας της αγοράς των α’ υλών της ΑΣΤΗΡ και του 
κόστους μεταφοράς αυτών καθώς και των τελικών προϊόντων δεν εξομαλυνθούν σύντομα, 
ενδέχεται να οδηγήσουν στην αύξηση του κόστους παραγωγής ή/και την ταυτόχρονη 
μείωση των πωλήσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση της κερδοφορίας της ΑΣΤΗΡ και κατ΄ 
επέκταση ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα λειτουργίας και τις προοπτικές 
ανάπτυξής της. 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Μετοχές 

• Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει 
σημαντικές διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα οικονομικά της μεγέθη, τη μετοχική 
της σύνθεση και τις προοπτικές της καθώς σε άλλους ενδογενείς και εξωγενείς 
παράγοντες. 

Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις στο 
παρελθόν και ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις στο μέλλον λόγω 
διαφόρων ενδογενών και εξωγενών παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, μεταβολές στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, εκδήλωση έκτακτων 
γεγονότων όπως π.χ. πανδημίες, τα οποία επηρεάζουν τη δραστηριότητα της Εταιρείας και 
του Ομίλου γενικότερα, επιπρόσθετες εκδόσεις ή μελλοντικές πωλήσεις μετοχών ή λοιπών 
ανταλλάξιμων ή μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές κινητών αξιών, αλλαγή των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή νέων ή την αποχώρηση υφιστάμενων, 
αντικατάσταση ή αλλαγή στελεχών καθοριστικής σημασίας, σημαντικές αλλαγές στη 
μετοχική σύνθεση, μεταβολή της προσδοκώμενης απόδοσης μερισμάτων, απόκλιση των 
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων από τις προσδοκίες της αγοράς, γενικές οικονομικές 
συνθήκες, μεταβολές στα επιτόκια αγοράς, νομοθετικές μεταβολές στις αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιείται ο Όμιλος και λοιπά γεγονότα και παράγοντες εντός ή εκτός του ελέγχου 
της Εταιρείας και του Ομίλου. 

Δεδομένου ότι οι χρηματιστηριακές αγορές εκ φύσεως παρουσιάζουν υψηλό βαθμό 
μεταβλητότητας τιμών και όγκου πωλήσεων σε συνδυασμό με τις γενικές οικονομικές, 
πολιτικές και λοιπές συνθήκες, ενδεχομένως να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη 
χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας, η οποία είναι μεταβαλλόμενη και 
υπόκειται σε σημαντικές διακυμάνσεις. Οι μέτοχοι δεν δύναται να διασφαλιστούν, ρητά ή 
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σιωπηρά, ότι θα τους επιστραφεί το ποσό της επένδυσής τους στις μετοχές της Εταιρείας. 

• Πωλήσεις μετοχών της Εταιρείας στο μέλλον από βασικούς μετόχους αυτής ενδέχεται 

να επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της. 

Η πώληση σημαντικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας στο μέλλον από βασικούς μετόχους 
ή τυχόν μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ή ακόμη και το ενδεχόμενο 
πραγματοποίησης τέτοιων ενεργειών, θα μπορούσαν να προκαλέσουν μείωση της 
χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών της Εταιρείας. Η μείωση αυτή θα μπορούσε να 
υπονομεύσει τη δυνατότητα των λοιπών μετόχων να πωλήσουν τις μετοχές της Εταιρείας 
από καιρό εις καιρόν ή τουλάχιστον τη δυνατότητά τους να τις πωλήσουν σε τιμή που 
θεωρούν εύλογη. Επιπρόσθετα, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η Εταιρεία δε μπορεί να 
διασφαλίσει τους μετόχους ότι θα υπάρξει επαρκής ζήτηση στη χρηματιστηριακή αγορά 
ώστε να μπορέσουν να πωλήσουν τις μετοχές τους τη χρονική στιγμή που επιθυμούν 
ακόμα και σε μη εύλογη αξία. 

• Τα συμφέροντα των Κύριων Μετόχων και οποιουδήποτε άλλου κύριου μετόχου 
ενδέχεται να συγκρούονται με τα συμφέροντα άλλων μετόχων και οι μελλοντικές 
πωλήσεις μετοχών της Εταιρείας από οποιονδήποτε σημαντικό επενδυτή στο 
χρηματιστήριο ενδέχεται να προκαλέσουν μείωση της τιμής της μετοχής της. 

Οι Κύριοι Μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να ασκούν σημαντική επιρροή επί συγκεκριμένων 
εταιρικών ζητημάτων τα οποία απαιτούν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, όπως 
αποφάσεις για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διανομή μερίσματος, 
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων 
προτίμησης, την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, την πραγματοποίηση 
συγχωνεύσεων, εξαγορών και λοιπών συναφών εταιρικών πράξεων. 

Οι Κύριοι Μέτοχοι ενδέχεται να ασκούν τα δικαιώματα ψήφου από τις μετοχές τους κατά 
τρόπο με τον οποίο δεν θα συμφωνούν έτεροι μέτοχοι ή κατά τρόπο που δεν είναι προς 
το συμφέρον έτερων μετόχων. Αυτή η συγκέντρωση μετοχών θα μπορούσε, επίσης, να 
επηρεάσει δυσμενώς την εμπορευσιμότητα και τη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της 
Εταιρείας ή να καθυστερήσει ή να εμποδίσει μία αλλαγή ελέγχου η οποία θα ήταν 
επωφελής για τους μετόχους. 

 

Προοπτικές σχετικά με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων για το Β’ εξάμηνο 

Οι προοπτικές του Ομίλου και των δραστηριοτήτων του σε ενοποιημένο επίπεδο 
εξαρτώνται από τις συνθήκες των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται, την εξέλιξη στο 
κεφάλαιο κίνησης και τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια τα οποία απαιτούνται για επενδύσεις.  

Οι προοπτικές του Ομίλου σε ενοποιημένο επίπεδο θα εξαρτηθούν από παράγοντες όπως: 

➢ Οι εξελίξεις στην τεχνολογία, 
➢ Οι εξελίξεις στον χώρο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης των Παρόχων Υπηρεσιών 

Εμπιστοσύνης, 
➢ Η πορεία της οικονομίας και οι επιπτώσεις από την πανδημία, καθώς και η τυχόν 

επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων στην ομαλή λειτουργία των χώρων 
διασκέδασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό 

➢ Η δυνατότητα ανάπτυξης ανταγωνιστικών προϊόντων από τους βασικούς 
προμηθευτές, 

➢ Η δυνατότητα του Ομίλου να συνεχίσει την συνεργασία με τους βασικούς 
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προμηθευτές, 
➢ Η ομαλοποίηση των παραδόσεων από τους βασικούς προμηθευτές κυρίως λόγω 

της έλλειψης πρώτων υλών (ημιαγωγοί, οθόνες, μέταλλο κλπ.) 
➢ Η μείωση των ναύλων των Containers και των μεταφορικών γενικότερα, 

➢ Η δυνατότητα εξεύρεσης νέων προμηθευτών και δραστηριοτήτων, 
➢ Η εσωτερική οργάνωση του ομίλου και η βελτίωση της παραγωγικότητας του, 
➢ Οι τάσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.  

Οι μακροχρόνιες προοπτικές όμως του Ομίλου σε ενοποιημένο επίπεδο θα εξαρτηθούν και 
από την δυνατότητα του να βελτιώσει το υφιστάμενο επιχειρηματικό μοντέλο του καθώς 
και από την ικανότητα της νέας διοίκησης του Ομίλου να συντονίσει τις δραστηριότητες 
των Εισφερόμενων Εταιρειών με την υφιστάμενη δραστηριότητά του, κατά τρόπο που να 
επιτρέψει την επίτευξη αυτών. Εάν η διοίκηση του Ομίλου δεν μπορέσει να ενσωματώσει 
επιχειρησιακά επιτυχώς τις Εισφερόμενες Εταιρείες στις δραστηριότητες του, οι 
αναμενόμενες συνέργειες οικονομικής φύσεως ενδέχεται να μην επιτευχθούν πλήρως ή 
και καθόλου, ή να καθυστερήσουν περισσότερο από το αναμενόμενο. 

Προκειμένου να μειώσει ή ακόμα και να εξαλείψει τέτοιο ενδεχόμενο η Διοίκηση του 
ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ έχει σχεδιάσει και βρίσκεται στην φάση υλοποίησης εταιρικής 
στρατηγικής που είναι προσανατολισμένη στην: 

• Συνεχή ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των υπαρχόντων δραστηριοτήτων 
• Συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση και ενδυνάμωση του επιπέδου του προσωπικού 

των θυγατρικών εταιρειών 
• Συνεχή λήψη τεχνικών και διαδικαστικών μέτρων για την προστασία της 

πληροφορίας τόσο των θυγατρικών όσο και των πελατών τους 

• Στην δημιουργία συνεργιών μεταξύ των θυγατρικών 

• Στην αύξηση των μεγεθών μέσω επενδύσεων στους υφιστάμενους αλλά και σε 
νέους κλάδους δραστηριοποίησης που έχουν προοπτικές ανάπτυξης. 

IV. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας προέρχεται κυρίως από την παροχή υπηρεσιών 
οργάνωσης και διοίκησης. Οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο 
της τρέχουσας χρήσης δεν διαφοροποιήθηκαν αναλογικά με τις αντίστοιχες συναλλαγές 
που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης 2020. Η Εταιρεία δεν 
διενήργησε συναλλαγές με τις συγγενείς της Εταιρείες και δεν έχει υπόλοιπα απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων από και προς αυτές. Όλες οι συναλλαγές με τις θυγατρικές γίνονται με 
τους συνήθεις εμπορικούς όρους. 

 

ΙΝΤΕΑΛ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΑΒΕΕ

ADACOM ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ

Έσοδα 28 113 141 

Έξοδα 1 0 1 

ΙΝΤΕΑΛ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΑΒΕΕ

ADACOM ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ

Απαιτήσεις από 122 520 642 

Υποχρεώσεις προς 3 0 3 
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Οι βραχυπρόθεσμες παροχές που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο ανέρχονται σε € 429 χιλ. και αφορούν αμοιβές προερχόμενες από 
σχέση εξαρτημένης εργασίας και αμοιβές μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του Ομίλου 
συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών του. 

Οι απαιτήσεις του Ομίλου από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ανέρχονται 
σε € 25 χιλ. κατά την λήξη της τρέχουσας περιόδου, ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχες 
υποχρεώσεις, και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

  
 
 

 

 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

__________________________ 

Παναγιώτης Βασιλειάδης 
Διευθύνων Σύμβουλος 

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2021 
  

01/01-

30/06/2021

01/01-

30/06/2020

01/01-

30/06/2021

01/01-

30/06/2020

Απαιτήσεις από μέλη ΔΣ 25 41 0 0 

Υποχρεώσεις προς μέλη ΔΣ 0 80 0 0 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.» 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη 
κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.», της 30ης 
Ιουνίου 2021 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 
αποτελεσμάτων και λοιπών 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. 

Άλλο Θέμα 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας-Ομίλου «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ 
Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.» για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 είχαν ελεγχθεί από 
άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς επιφύλαξη την 2α 
Απριλίου 2021 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως. 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών 
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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, 23 Αυγούστου 2021 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

 
 
 

Ελευθέριος Κουτσόπουλος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 44651 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 
 
 
 
 

1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2021 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
 

 
  

Σημ. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 4 8.016 196 0 0 

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 1.324 1.107 0 0 

Δικαιώματα χρήσης παγίων 553 496 0 0 

Υπεραξία 6 21.633 0 0 0 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 1.2 0 0 60.461 4.373 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 1.2 0 0 0 0 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 169 169 169 169 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 110 98 2 2 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  649 439 0 0 

Σύνολο 32.454 2.505 60.632 4.544 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 7 7.359 1.979 0 0 

Εμπορικές Απαιτήσεις 8 19.698 6.779 446 427 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία 3.442 1.221 29 25 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 9.864 4.570 25 25 

Σύνολο κυκλοφορούντων 40.363 14.549 500 477 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 72.817 17.054 61.132 5.021 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες 

μητρικής 

Μετοχικό Κεφάλαιο 3 12.590 3.319 12.590 3.319 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 29.777 89.135 136.015 89.203 

Αποθεματικά 146 437 190 190 

Αποθεματικό συν/κων διαφορών Οικ.καταστάσεων 

θυγατρικής

0 (73) 0 0 

Κατεχόμενες ίδιες μετοχές (20) (20) (20) (20) 

Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων 6.402 (81.268) (87.784) (87.801) 

Αποτελέσματα χρήσης 1.468 816 1 17 

50.363 12.346 60.992 4.908 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 13 12 0 0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 50.376 12.358 60.992 4.908 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 15 9.300 0 0 0 

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 10 516 691 19 19 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 11 1.216 0 0 0 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1 0 0 0 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων 290 274 0 0 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 11.323 965 19 19 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 15 774 0 0 0 

Προμηθευτές 12 7.398 2.293 13 5 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 1.423 346 15 15 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 110 190 3 9 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.129 665 90 65 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων 284 237 0 0 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 11.118 3.731 121 94 

Σύνολο υποχρεώσεων 22.441 4.696 140 113 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 72.817 17.054 61.132 5.021 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

Σημ.

01.01-

30.06.2021

01.01-

30.06.2020

Έσοδα 13 18.058 10.647 

Κόστος Πωληθέντων (12.986) (7.068) 

Μικτό κέρδος 5.072 3.579 

Άλλα έσοδα 13 36 

Έξοδα διάθεσης (2.408) (2.150) 

Έξοδα διοικήσεως (1.182) (888) 

Άλλα έξοδα (48) (24) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (65) (37) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 0 0 

Κέρδoς/(ζημία) προ φόρων 1.382 516 

Φόρος εισοδήματος 16 87 0 

ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.469 516 

Λοιπά συνολικά έσοδα
α) Μετακυλιόμενα στην κατ. αποτ.

Συναλλαγματικές διαφορές 0 48 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.469 564 

Το κέρδος/ (ζημία) αποδίδεται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 1.468 516 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1 0 

Σύνολο 1.469 516 

Τα συνολικά έσοδα αποδίδονται σε:

Μετόχους μητρικής 1.468 564 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1 0 

Σύνολο 1.469 564 

Κέρδη/(ζημία) κατά μετοχή-Βασικά και 

μειωμένα 17 0,1497 0,0625

EBITDA (Κέρδη προ φόρων, τόκων, 

αποσβέσεων & εκτάκτων και 

ανόργανων αποτελεσμάτων) 1.740 775 

Σημ.

01.01-

30.06.2021

01.01-

30.06.2020

Έσοδα 141 158 

Κόστος Πωληθέντων (107) (120) 

Μικτό κέρδος 34 38 

Άλλα έσοδα 0 0 

Έξοδα διοικήσεως (32) (39) 

Άλλα έξοδα 0 0 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (1) 0 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 0 0 

Κέρδoς/(ζημία) προ φόρων 1 (1) 

Φόρος εισοδήματος 16 0 0 

ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 (1) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 0 0 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 (1) 

EBITDA (Κέρδη προ φόρων, τόκων, 

αποσβέσεων & εκτάκτων και 

ανόργανων αποτελεσμάτων) 2 (1) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

Αποδιδόμενα στους μετόχους της εταιρείας Σύνολο

Μη 

ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο 

Καθαρής 

Θέσης

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Υπέρ το 

άρτιο Αποθεματικά

Αποθεματικό 

συν/κων 

διαφορών 

Οικ.καταστάσ

εων 

θυγατρικής

Ίδιες 

μετοχές

Αποτ/τα 

εις νέον

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 3.319 89.135 380 (103) (20) (81.211) 11.500 11 11.511 

Αποθεματικό συν/κων διαφορών Οικ.καταστάσεων θυγατρικής 48 48 48 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 516 516 0 516 

Υπόλοιπο κατά την 30η Ιουνίου 2020 3.319 89.135 380 (55) (20) (80.695) 12.064 11 12.075 

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 3.319 89.135 437 (73) (20) (80.452) 12.346 12 12.358 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 9.271 46.817 56.088 56.088 

Έξοδα αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου (5) (5) (5) 

Λογιστική απεικόνιση ανάστροφης απόκτησης (σημείωση 3) (106.170) (291) 81 86.854 (19.526) (19.526) 

Αποθεματικό συν/κων διαφορών Οικ.καταστάσεων θυγατρικής (8) (8) (8) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1.468 1.468 1 1.469 

Υπόλοιπο κατά την 30η Ιουνίου 2021 12.590 29.777 146 0 (20) 7.870 50.363 13 50.376 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 3.319 89.203 190 0 (20) (87.801) 4.891 0 4.891 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (1) (1) 0 (1) 

Υπόλοιπο κατά την 30η Ιουνίου 2020 3.319 89.203 190 0 (20) (87.802) 4.890 0 4.890 

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 3.319 89.203 190 0 (20) (87.784) 4.908 0 4.908 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 9.271 46.817 56.088 56.088 

Έξοδα αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου (5) (5) (5) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1 1 0 1 

Υπόλοιπο κατά την 30η Ιουνίου 2021 12.590 136.015 190 0 (20) (87.783) 60.992 0 60.992 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

01.01-

30.06.2021

01.01-

30.06.2020

01.01-

30.06.2021

01.01-

30.06.2020

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 1.382 516 1 (1)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 293 222 0 0 

Αντιλογισμός προβλέψεων (325) 0 0 0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 65 37 1 0 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (2.304) 659 0 0 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.457) (515) (23) 62 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.901 525 27 (77)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (53) (24) (1) 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (498) 1.420 5 (16)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (296) (282) 0 0 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 0 1 0 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (296) (281) 0 0 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (5) 0 (5) 0 

Πληρωμές υποχρεώσεων μισθώσεων (151) (143) 0 0 

Πληρωμές τόκων υποχρεώσεων μισθώσεων (12) (13) 0 0 

Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια 64 0 0 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (104) (156) (5) 0 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (898) 983 0 (16)

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 4.570 3.031 25 41 

Εισροή ταμειακών διαθεσίμων από ενσωμάτωση Θυγατρικών 6.192 0 0 0 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 9.864 4.014 25 25 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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1. Σημειώσεις επί των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 

1.1 Γενικές πληροφορίες για τον Όμιλο 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ (η Εταιρεία) έχει την νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας, είναι η 
μητρική εταιρεία του Ομίλου και ιδρύθηκε το 1972 (ΦΕΚ 1388/7.7.1972). Είναι εγγεγραμμένη 
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό μητρώου 1870/06/Β/86/20 και στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 000279401000 και η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο 
Δήμο Αθηναίων, στην οδό Κρέοντος 25, Τ.Κ. 10442. 

Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. και οι μετοχές της διαπραγματεύονται 
από την 9η Αυγούστου 1990. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται 
στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μικρής και Μεσαίας 
Κεφαλαιοποίησης με τον κωδικό ΙΝΤΕΚ. 

1.2 Δομή του Ομίλου 

Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές 
καταστάσεις της μητρικής, των θυγατρικών και των συγγενών εταιρειών. Στον παρακάτω 
πίνακα παρουσιάζονται οι θυγατρικές και οι συγγενείς εταιρείες που περιελήφθησαν στην 
ενοποίηση μαζί µε τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής και την μέθοδο ενοποίησής τους. Τα 
ποσοστά που αναφέρονται είναι τα άμεσα και τα έμμεσα με τα οποία συμμετέχει η μητρική. 

 

 
 
Η εταιρεία STAR CROWN NORTH AMERICA INC τελεί υπό εκκαθάριση από το 2020 και για το 
λόγο αυτό στις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι πλήρως απομειωμένη. 

Η εταιρεία IDEAL GLOBAL LTD βρίσκεται σε αδράνεια από το 2002 και για το λόγο αυτό στις 
ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι πλήρως απομειωμένη. 

Η εταιρεία IDEAL GRAFICO LTD έχει απομειωθεί πλήρως και η Εταιρεία δεν προσδοκά κάποιο 
όφελος από αυτήν. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜ/ΧΗΣ 

30/06/2021

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜ/ΧΗΣ 

31/12/2020

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜ/ΧΗΣ 

30/06/2020

Μητρική

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. - - - -

Θυγατρικές

ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Ολική ενοποίηση 100% 100% 100%

ADACOM A.E. Ολική ενοποίηση 99,76% 99,76% 99,76%

ADACOM SYSTEMS LTD Ολική ενοποίηση 100,00% 100,00% 100,00%

ADACOM LTD Ολική ενοποίηση 99,76% 99,76% 99,76%

ADACOM CYBER SECURITY CY LTD Ολική ενοποίηση 99,76% 99,76% 99,76%

I-DOCS ENTERPRISE SOFTWARE LTD Ολική ενοποίηση 99,76% 99,76% 99,76%

S.I.C.C. HOLDING LIMITED Ολική ενοποίηση 100,00% 0,00% 0,00%

ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED Ολική ενοποίηση 100,00% 0,00% 0,00%

THREE CENTS AE Ολική ενοποίηση 100,00% 0,00% 0,00%

THREE CENTS LTD Ολική ενοποίηση 100,00% 0,00% 0,00%

ΑΣΤΗΡ ΑΕ Ολική ενοποίηση 100,00% 0,00% 0,00%

STAR CROWN NORTH AMERICA INC Ολική ενοποίηση 100,00% 0,00% 0,00%

Συγγενείς

IDEAL GLOBAL LTD Καθαρή Θέση 50,00% 50,00% 50,00%

IDEAL GRAFICO LTD Καθαρή Θέση 25,00% 25,00% 25,00%
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Όλες οι συμμετοχές (θυγατρικές και συγγενείς) στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις 
επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον τυχόν ζημίες απομείωσης. 

Οι αξίες των συμμετοχών κατά την 30.06.2021 έχουν ως εξής: 

α) Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες: 

Οι εταιρείες Three Cents Α.Ε. και Three Cents LTD είναι θυγατρικές της εισφερόμενης εταιρείας 
ESM Effervescent Sodas Management LTD με ποσοστό συμμετοχής 100%. 

Οι εταιρείες Αστήρ Α.Ε. και Star Crown North America INC είναι θυγατρικές της εισφερόμενης 
εταιρείας S.I.C.C Holding Limited με ποσοστό συμμετοχής 100%. 
 

 
 
β) Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες  
 

 

1.3 Αντικείμενο δραστηριότητας 

Η Εταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δραστηριοποιούνται στην: 

➢ Εμπορία οικιακών συσκευών, προϊόντων πληροφορικής και προϊόντων ψηφιακής 
τεχνολογίας.  

Ποσά σε χιλιάδες €

30.06.2021 31.12.2020

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης άμεσων συμμετοχών 72.373 72.373 

Προσθήκες περιόδου 56.088 0  

Απομείωση (68.000) (68.000) 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου/χρήσης άμεσων συμμετοχών 60.461 4.373 

30-Ιουνίου-2021

Επωνυμία Κόστος Απομείωση

Αξία 

Ισολογισμού

Χώρα 

εγκατάστασης

Ποσοστό 

συμμετοχής

ΑΜΕΣΕΣ

ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ 47.818 43.445 4.373 ΕΛΛΑΔΑ 100%

ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ AE 19.560 19.560 0  ΕΛΛΑΔΑ 99,76%

S.I.C.C. HOLDING LIMITED 40.195 0  40.195 ΚΥΠΡΟΣ 100%

ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED 15.893 0  15.893 ΚΥΠΡΟΣ 100%

123.466 63.005 60.461 

ΕΜΜΕΣΕΣ

ADACOM SYSTEMS LTD ΙΣΡΑΗΛ 100,00%

ADACOM LIMITED ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 99,76%

I-DOCS ENTERPRISE SOFTWARE LTD ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 99,76%

ADACOM CYBER SECURITY CY LTD ΚΥΠΡΟΣ 99,76%

THREE CENTS AE ΕΛΛΑΔΑ 100,00%

THREE CENTS LTD ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 100,00%

ΑΣΤΗΡ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 100,00%

STAR CROWN NORTH AMERICA INC ΚΑΝΑΔΑΣ 100,00%

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

Ποσά σε χιλιάδες €

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 2.625 2.625 2.625 2.625

Απομείωση (2.625) (2.625) (2.625) (2.625)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου/χρήσης άμεσων συμμετοχών 0 0 0 0

30-Ιουνίου-2021

Επωνυμία Κόστος Απομείωση

Αξία 

Ισολογισμού

Χώρα 

εγκατάστασης

Ποσοστό 

συμμετοχής

ΑΜΕΣΕΣ

IDEAL GLOBAL LTD 186 186 0 ΚΥΠΡΟΣ 50%

IDEAL GRAFICO LTD 2.439 2.439 0 ΚΥΠΡΟΣ 25%

2.625 2.625 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΡΕΙΕΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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➢ Παροχή υπηρεσιών Εμπιστοσύνης, Κυβερνοασφάλειας, λογισμικού και λύσεων 
πληροφορικής καθώς και παροχή υποστήριξης των τελικών χρηστών. 

➢ Κατασκευή και εμπορία μεταλλικών πωμάτων 

➢ Εμπορία και προώθηση ανθρακούχων αναψυκτικών τα οποία προορίζονται για ανάμιξη με 
αλκοόλ για τη δημιουργία κοκτέιλ (“mixers”) και τόνικ (“tonics”) (από κοινού 
αποκαλούμενα “Premium Mixers & Tonics”). 

1.4 Δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού 

Στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Εταιρεία προέβη στην κεφαλαιοποίηση δαπανών 
ανάπτυξης λογισμικού ποσού € 150 χιλ. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν μισθοδοσία του 
τμήματος ανάπτυξης λογισμικού και αποσβένονται με συντελεστή 10%. Οι αποσβέσεις της 
περιόδου για το σύνολο των κεφαλαιοποιήσεων δαπανών λογισμικού ήταν € 54 χιλ. 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

2.1 Συμμόρφωση με τα ΔΠΧA 

Για την σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των Διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν υποχρεωτικής εφαρμογής κατά την 30.06.2021.  

2.2 Βάση κατάρτισης 

Οι ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό 
κόστος.  

2.3 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι συνημμένες ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 23.08.2021.  

2.4 Καλυπτόμενη περίοδος 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2021. Οι Λογιστικές Αρχές και 
οι μέθοδοι υπολογισμών που τηρήθηκαν στην σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από την Διοίκηση, 
καθώς και οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις, είναι οι ίδιες με εκείνες 
οι οποίες είχαν υιοθετηθεί και στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την 
χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020. 

2.5 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες ετήσιες ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε 
€, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα του Ομίλου, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος 
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η μητρική εταιρεία. 
 
Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  
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2.6 Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 

Μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής της οριστικής απόφασης ημερήσιας διάταξης 
υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («η 
Επιτροπή») εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης (agenda 
decision) υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» (“Attributing 
Benefits to Periods of Service (IAS 19)”) επί της οποίας 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»). 

Συγκεκριμένα, η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής παρέχει 
επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των βασικών αρχών και κανόνων του 
ΔΛΠ 19 ως προς τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας ανάλογου 
προγράμματος καθορισμένων παροχών με αυτό που ορίζεται στο 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 και 
κανόνες του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στο “IASB Due Process Handbook (par. 8.6)”, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις 
οικονομικές 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 αλλαγή λογιστικής πολιτικής θα εφαρμοστεί 
αναδρομικά με ανάλογη προσαρμογή του υπόλοιπου έναρξης κάθε επηρεαζόμενου στοιχείου 
των ιδίων κεφαλαίων για την παλαιότερη από τις παρουσιαζόμενες περιόδους και των άλλων 
συγκριτικών ποσών για κάθε προγενέστερη περίοδο που παρουσιάζεται ως αν η νέα λογιστική 
πολιτική να ήταν ανέκαθεν σε χρήση. Οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 8 περί γνωστοποιήσεων στις 
περιπτώσεις Μεταβολής Λογιστικών Πολιτικών θα πρέπει να εφαρμοστούν ανάλογα. Η ισχύς 
εφαρμογής της ως άνω οριστικής απόφασης ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής είναι άμεση.  
Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν προχωρήσει στην κατάρτιση πλάνου εφαρμογής της παραπάνω 
αλλαγής λογιστικής πολιτικής με την ημερομηνία ολοκλήρωσης του πλάνου να προσδιορίζεται 
μέχρι το τέλος του έτους προκειμένου η επίδραση να αποτυπωθεί στις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2021. Στην παρούσα φάση δεν 
είναι εφικτό να προσδιοριστεί αξιόπιστα η αναμενόμενη επίδραση από την αλλαγή της  
παραπάνω λογιστικής πολιτικής. 

2.7 Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες 

2.7.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων 
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και 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 
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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 
ενοποιημένες και εταιρικές 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 
ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

2.7.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων 
Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

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 
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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». 
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, 
αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2022. 

• 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 μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν 
από την 30η Ιουνίου 2022. 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. 

• 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 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. 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 
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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. 

• 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. 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 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές 
Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (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 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. 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 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 
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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. 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. 

3. Μετοχικό κεφάλαιο 

Με την από 17.6.2021 απόφαση της μετ’ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 
της Εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορές σε 
είδος κατά το ποσό των € 9.270.716,80 με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών, 
μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,40 και με τιμή διάθεσης € 2,42 
έκαστη, οι οποίες διατέθηκαν ως αντάλλαγμα στους μετόχους των Εισφερόμενων Εταιρειών 
S.I.C.C. HOLDING LIMITED και ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED οι οποίοι 
αντίστοιχα εισέφεραν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των Εισφερόμενων Εταιρειών στην 
Εταιρεία. 

Συγκεκριμένα: 
• Για την εισφορά των μετοχών της SICC, διατέθηκαν στους υφιστάμενους μετόχους της 

16.609.651 νέες μετοχές συνολικής αξίας € 40.195.355,42, και  
• Για την εισφορά των μετοχών της ESM, διατέθηκαν στον μέτοχό της 6.567.141 νέες 

μετοχές συνολικής αξίας € 15.892.481,22. 
 
Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την Αύξηση ανέρχεται στο συνολικό 
ποσό των € 12.590.103,60, διαιρούμενο σε 31.475.259,00 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 
€ 0,40 η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της Τιμής Διάθεσης του 
συνόλου των Νέων Μετοχών, ύψους € 46.817.119,84, έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού 
των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά υπέρ το άρτιο». Η Εταιρεία κατέχει 42.786 ίδιες 
μετοχές οι οποίες δεν συμμετέχουν στα κέρδη και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών των Εισφερόμενων Εταιρειών, το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προχώρησε την 15.7.2021 σε πιστοποίηση της αύξησης 
του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των € 9.270.716,80 και την έκδοση 23.176.792 
νέων μετοχών υπέρ των μετόχων των ανωτέρω εισφερόμενων εταιρειών, ως αντάλλαγμα για 
την εισφορά των μετοχών τους σε αυτές. Στη συνέχεια οι νέες μετοχές εισήχθησαν στη 
Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., όπου διαπραγματεύονταν ήδη 8.298.467 μετοχές της Εταιρείας. 

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία και οι Εισφερόμενες 
Εταιρείες συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα 
εταιρικά και ενοποιημένα τους μεγέθη, η Διοίκηση συμπεραίνει ότι η απόκτηση του συνόλου 
των μετοχών των εταιρειών ESM και SICC από την Εταιρεία εμπίπτει στο λογιστικό πλαίσιο 
των Συνενώσεων Επιχειρήσεων του Δ.Π.Χ.Α. 3. 

Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 3, το αποτέλεσμα σχεδόν όλων των συνενώσεων επιχειρήσεων είναι 
ότι μια οντότητα, ο αποκτών, αποκτά τον έλεγχο μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, των 
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αποκτώμενων. Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, η ημερομηνία που ο αποκτών αποκτά τον έλεγχο 
και ολοκληρώνεται η Συναλλαγή νοείται η ημερομηνία έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή 
του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, και για λογιστικούς σκοπούς 
ως ημερομηνία εξαγοράς θα θεωρηθεί η ημερομηνία της μετ’ αναβολής Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης της 17.06.2021. 

Σε μια συνένωση επιχειρήσεων που πραγματοποιείται κυρίως με ανταλλαγή συμμετοχικών 
τίτλων, ο αποκτών είναι συνήθως η οντότητα που εκδίδει τους συμμετοχικούς τίτλους. 
Ωστόσο, θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα σχετικά γεγονότα και οι συνθήκες για να 
προσδιοριστεί ποια από τις συνενωμένες οντότητες έχει την ισχύ να κατευθύνει τις οικονομικές 
και επιχειρηματικές πολιτικές της άλλης οντότητας (ή οντοτήτων) ώστε να αντλεί οφέλη από 
τη δραστηριότητά της (ή τις δραστηριότητές τους). Σε κάποιες συνενώσεις επιχειρήσεων, που  
συχνά αποκαλούνται ανάστροφες αποκτήσεις, ο αποκτών είναι η οντότητα της οποίας οι 
συμμετοχικοί τίτλοι έχουν αποκτηθεί και η εκδότρια οντότητα είναι ο αποκτώμενος. 
 
Η Διοίκηση έχει αξιολογήσει την Συναλλαγή στο πλαίσιο του Δ.Π.Χ.Α. 3, λαμβάνοντας υπόψη 
στην ανάλυσή της τα ακόλουθα στοιχεία: 
• Δικαιώματα ψήφου στην συνενωμένη οντότητα 
• Δικαιώματα μειοψηφίας με σημαντικά ποσοστά στην συνενωμένη οντότητα 
• Σύνθεση του διοικητικού οργάνου της συνενωμένης οντότητας 
• Όροι ανταλλαγής συμμετοχών 

• Συνολικά έσοδα, περιουσιακά στοιχεία και κέρδη για τις χρήσεις 2019 και 2020 

Με βάση όλα τα προαναφερόμενα, παρόλο που κανένα από αυτά δεν μπορεί να οδηγήσει με 
πλήρη σαφήνεια στον προσδιορισμό του αποκτώντος, η Διοίκηση εκτιμά ότι συνδυαστικά τα 
παραπάνω γεγονότα και συνθήκες υποδηλώνουν ότι αποκτών δεν είναι η IDEAL αλλά η SICC. 

Στα πλαίσια της Συναλλαγής η SICC είναι ο Αποκτών, επομένως η IDEAL θα επιμετρηθεί σε 
εύλογη αξία την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής στο πλαίσιο της ανάστροφης 
απόκτησης. Το τίμημα εξαγοράς υπολογίζεται ως η εύλογη αξία του μετοχικού κεφαλαίου της 
IDEAL. Η υπεραξία λογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του τιμήματος εξαγοράς και της εύλογης 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της 
Συναλλαγής.  

Η εξαγορά της ESM εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 3 και καταχωρείται με τη 
μέθοδο της εξαγοράς. Το τίμημα που καταβάλεται σε μία συνένωση επιχειρήσεων αποτιμάται 
στην εύλογη αξία, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα των εύλογων αξιών, κατά την 
ημερομηνία εξαγοράς, των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρθηκαν από τον αποκτώντα, 
των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από τον αποκτώντα προς τους προηγούμενους 
ιδιοκτήτες της εξαγοραζόμενης επιχείρησης και των μετοχικών τίτλων που εξέδωσε ο αποκτών 
σε αντάλλαγμα του ελέγχου της εξαγοραζόμενης επιχείρησης. 

Η καθαρή θέση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία της Συναλλαγής διαμορφώνεται όπως 
αναλύεται παρακάτω: 
• το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά € 9.270.716,80 μετά την έκδοση των 

16.609.651 μετοχών και 6.567.141 μετοχών με ονομαστική αξία € 0,40 η κάθε μία, για την 
απόκτηση της SICC και ESM αντιστοίχως 

• η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας € 0,40 και της Τιμής Διάθεσης € 2,42 του συνόλου 
των νέων μετοχών, ύψους € 46.817.119,84, πιστώνεται στο λογαριασμό των ιδίων 
κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά υπέρ το άρτιο» 

• τα ιστορικά αποθεματικά των εταιρειών IDEAL και SICC συμπεριλαμβανομένου του 
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κονδυλίου «Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων» απαλοίφονται προκειμένου τα Ίδια 
Κεφάλαια του Αποκτώντος να διατηρηθούν στα ιστορικά μεγέθη, στο πλαίσιο της 
ανάστροφης απόκτησης. 

 
Περισσότερες πληροφορίες για την Συναλλαγή είναι δαθέσιμες στο Ενημερωτικο Δελτίο της 
Εταιρείας το οποίο εγκρίθηκε με την από 27.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το 
άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην 
ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και στον 
ιστότοπο της εταιρείας (https://idealgroup.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-
ΙΝΤΕΑΛ.pdf). 

4. Ενσώματα Πάγια 

 

 
 

Τα ενσώματα πάγια της Εταιρείας είναι πλήρως αποσβεσμένα και στην τρέχουσα περίοδο δεν 
προέβη σε αγορές.  

5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Λογισμικό) 

 

O ΟΜΙΛΟΣ Ενσώματα Πάγια

01.01-31.12.2020

Λογιστική αξία έναρξης 191 

Προσθήκες 112 

Πωλήσεις/καταστροφές (24)

Αποσβέσεις χρήσης (83)

Λογιστική αξία 31.12.2020 196 

01.01-30.06.2021

Λογιστική αξία έναρξης 196 

Προσθήκες περιόδου 98 

Προσθήκες από ενσωμάτωση 

θυγατρικών
7.801 

Αποσβέσεις χρήσης (78)

Λογιστική αξία 30.06.2021 8.016 



ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2021 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ 

34  

 
 

Στη διάρκεια της περιόδου ο Όμιλος προέβη στην κεφαλαιοποίηση δαπανών ανάπτυξης 
λογισμικού ποσού € 150 χιλ., το οποίο λογισμικό αναμένουμε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα 
μέσα της επόμενης χρήσης. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν κυρίως μισθοδοσία των τμημάτων 
ανάπτυξης λογισμικού και αποσβένονται με συντελεστή 10%. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι πλήρως αποσβεσμένα και στην τρέχουσα 
περίοδο δεν προέβη σε αγορές. 

6. Υπεραξία 

Το κονδύλι ποσού € 21.633 χιλ. της υπεραξίας, αφορά τη σχηματισθείσα υπεραξία από την 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε εξ΄ολοκλήρου με εισφορές σε είδος, και 
αναλύεται στη σημείωση 3. Ο υπολογισμός της υπεραξίας παρουσιάζεται στον παρακάτω 
πίνακα. 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ
Ανάπτυξη 

Λογισμικού

Λοιπά 

Λογισμικά & 

Λοιπά Αυλα 

Περιουσιακά 

Στοιχεία

Σύνολο

Κόστος Κτήσης

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 1.552 2.598 4.150 

Προσθήκες Περιόδου 500 231 731 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 2.052 2.829 4.881 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 (1.123) (2.556) (3.679)

Αποσβέσεις Περιόδου (84) (11) (95)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 (1.207) (2.568) (3.774)

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2020 845 262 1.107 

Κόστος Κτήσης

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 2.052 2.829 4.881 

Προσθήκες από ενσωμάτωση θυγατρικών 0 309 309 

Προσθήκες Περιόδου 150 47 197 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021 2.202 3.185 5.387 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 (1.207) (2.567) (3.774)

Αποσβέσεις από ενσωμάτωση θυγατρικών 0 (223) (223)

Αποσβέσεις Περιόδου (54) (12) (66)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021 (1.261) (2.802) (4.063)

Αναπόσβεστη αξία 30 Ιουνίου 2021 941 383 1.324 

IDEAL 

GROUP
ESM Σύνολο

Συνολικό τίμημα που καταβλήθηκε 19.978 15.892 35.870 

Καθαρή αξία περιουσιακών 

στοιχείων κατά την 17.06.2021
(13.245) (992) (14.237)

Υπεραξία 6.733 14.900 21.633 
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7. Αποθέματα 

 
 

Η αύξηση των αποθεμάτων του Ομίλου κατά € 5.380 χιλ. σε σχέση με την 31.12.2020 
οφείλεται κατά € 3.077 χιλ. στην ενσωμάτωση των αποθεμάτων των νέων θυγατρικών μετά 
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτή αναλύεται στην σημείωση 3.  

Στην διάρκεια της τρέχουσας περιόδου δεν διενεργήθηκε υποτίμηση των αποθεμάτων. 

8. Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:  

 
 
Η αύξηση των απαιτήσεων του Ομίλου κατά € 12.919 χιλ. σε σχέση με την 31.12.2020 
οφείλεται κατά € 11.193 χιλ. στην ενσωμάτωση των απαιτήσεων των νέων θυγατρικών μετά 
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτή αναλύεται στη σημείωση 3.  
 
Η θυγατρική εταιρεία ΙΝΤΕΑΛ Ηλεκτρονική έχει συνάψει με την EFG Factors A.E. σύμβαση 
που αφορά την εκχώρηση απαιτήσεων με δικαίωμα προεξόφλησης χωρίς δικαίωμα αναγωγής. 
Το υφιστάμενο ανώτατο όριο προεξόφλησης είναι € 4,89 εκ. (καθαρή ταμειακή εισροή), το 
οποίο πρέπει να καλύπτεται από εκχωρηθείσες απαιτήσεις πελατών ποσού τουλάχιστον € 6,4 
εκ.  

9. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

 

 
 

Η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων του Ομίλου κατά € 5.294 χιλ. σε σχέση 
με την 31.12.2020 οφείλεται στην ενσωμάτωση των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων 
των νέων θυγατρικών συνολικής αξίας € 6.460 χιλ. μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
όπως αυτή αναλύεται στη σημείωση 3. 

Αποθέματα 30.06.2021 31.12.2020

Εμπορεύματα 7.686 2.306 

Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης (327) (327)

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 7.359 1.979 

ΟΜΙΛΟΣ

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Απαιτήσεις από πελάτες (Ανοικτά υπόλοιπα) 23.086 9.714 96 98 

Απαιτήσεις από Θυγατρικές εταιρείες 0 0 642 621 

Επιταγές εισπρακτέες 933 759 0 0 

Μείον:  Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (4.321) (3.694) (292) (292) 

19.698 6.779 446 427 

ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Ταμείο 12 9 0 0 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 9.852 4.561 25 25 

9.864 4.570 25 25 

ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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10. Προβλέψεις 

10.1 Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Η συνολική πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις ανέρχεται την 30.06.2021 σε € 0 χιλ. 
 

Οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου κατά την 30.06.2021 παρατίθενται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
 

 
 

Οι χρήσεις 2015 έως και 2020 για όλες τις εταιρείες του Ομίλου με την καταστατική τους έδρα 
στην Ελλάδα ελέγχθηκαν από τον τακτικό ελεγκτή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Για τις 
χρήσεις 2015-2019, για τις εταιρείες του Ομίλου με την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, 
εξεδόθησαν από τους νόμιμους ελεγκτές των εταιρειών αντίστοιχα Φορολογικά Πιστοποιητικά 
με Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.  Για τη χρήση 2020 ο φορολογικός έλεγχος από τους 
νόμιμους ελεγκτές των εταιρειών είναι σε εξέλιξη. Κατά την ολοκλήρωση του, η διοίκηση δεν 
αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

10.2  Παροχές που καταβάλλονται με τη λήξη της εργασιακής σχέσης  

Σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2112/20 ο Όμιλος καταβάλλει αποζημιώσεις στους 
συνταξιοδοτούμενους ή απολυόμενους υπαλλήλους του, το δε ύψος των σχετικών 
αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών, τον τρόπο 
απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) και άλλους ποιοτικούς παράγοντες. Στην 
περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζημίωσης που πρέπει να 
καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση 
απόλυσης. Έχει γίνει σχετική πρόβλεψη που εκτιμάται ότι καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης 
υποχρέωσης. 

Η συνολική πρόβλεψη για τον Όμιλο ανέρχεται σε € 491 χιλ. και για την Εταιρεία € 19 χιλ., 
ενώ η αντίστοιχη πρόβλεψη την 31.12.2020 ήταν € 342 χιλ. 

10.3 Λοιπές προβλέψεις 

Οι προβλέψεις για διεκδικήσεις τρίτων κατά του Ομίλου και λοιπές παρόμοιες περιπτώσεις, σε 
σχέση με την εκτέλεση συμβάσεων και εργατικών θεμάτων, ανέρχονται στο ποσό των € 25 
χιλ. περίπου. Το σύνολο των ανωτέρω διεκδικήσεων και λοιπών παρόμοιων περιπτώσεων 
επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και αν υπάρξει διαφοροποίηση στις 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΑ
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΧΕΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. ΕΛΛΑΔΑ 2015-2020 - Μητρική

ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 2015-2020 100% Θυγατρική

ADACOM A.E. ΕΛΛΑΔΑ 2015-2020 99,76% Θυγατρική

ADACOM SYSTEMS LTD ΙΣΡΑΗΛ 2020 100,00% Θυγατρική

ADACOM LTD ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2020 100,00% Θυγατρική

I-DOCS ENTERPRISE SOFTWARE LTD ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2020 100,00% Θυγατρική

ADACOM CYBER SECURITY CY LTD ΚΥΠΡΟΣ 2020 100,00% Θυγατρική

S.I.C.C. HOLDING LIMITED ΚΥΠΡΟΣ 2020 100,00% Θυγατρική

ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED ΚΥΠΡΟΣ 2020 100,00% Θυγατρική

THREE CENTS AE ΕΛΛΑΔΑ 2019-2020 100,00% Θυγατρική

THREE CENTS LTD ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2020 100,00% Θυγατρική

ΑΣΤΗΡ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 2015-2020 100,00% Θυγατρική

STAR CROWN NORTH AMERICA INC ΚΑΝΑΔΑΣ 2020 100,00% Θυγατρική

IDEAL GLOBAL LTD ΚΥΠΡΟΣ 2015 50,00% Συγγενής

IDEAL GRAFICO LTD ΚΥΠΡΟΣ 2015 25,00% Συγγενής
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εκτιμήσεις, η διαφορά θα αναγνωρισθεί άμεσα σε εκείνη την περίοδο.  

11. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Το σύνολο του κονδυλίου αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου, ύψους € 
1.216 χιλ. κατά την 30.06.2021, οφείλεται εξ΄ολοκλήρου στην ενσωμάτωση των νέων 
θυγατρικών μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτή αναλύεται στη σημείωση 
3. 

12. Προμηθευτές 

Οι υποχρεώσεις προς Προμηθευτές για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύονται ως εξής: 

 

Η αύξηση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές του Ομίλου κατά € 5.105 χιλ. σε σχέση με 
την 31.12.2020 οφείλεται κατά € 3.112 χιλ. στην ενσωμάτωση και των υποχρεώσεων των 
νέων θυγατρικών μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτή αναλύεται στη 
σημείωση 3. 

13. Πωλήσεις 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως κάτωθι: 

 

14. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (σημ. 3), η Εταιρεία ενσωματώνει τη δραστηριότητα 
των εταιρειών ΑΣΤΗΡ, Three Cents Α.Ε. και Three Cents Ltd, και, κατά συνέπεια, επεκτείνεται 
στους κλάδους της συσκευασίας καταναλωτικών αγαθών και της εμπορίας και προώθησης 
αεριούχων αναψυκτικών προς ανάμιξη με αλκοολούχα ποτά (premium mixers & tonics). Ως εκ 
τούτου η Διοίκηση προέβη σε αλλαγή του τρόπου παρουσίασης των τομέων σε σχέση με την 
31.12.2020. 

Για λόγους διοικητικής πληροφόρησης ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε τρεις βασικούς 
επιχειρηματικούς τομείς: 
• Πληροφορικής και Ψηφιακής Ασφάλειας 
• Κατασκευής και Εμπορίας Μεταλλικών Πωμάτων 
• Εμπορίας Premium Mixers & Tonics 
 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Προμηθευτές 7.398 2.293 13 5 

7.398 2.293 13 5 

ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάλυση πωλήσεων 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020

Πωλήσεις εμπορευμάτων 10.550 4.096 0 0 

Ενδοεταιρικές πωλήσεις εμπορευμάτων (63) (141) 0 0 

Πωλήσεις υπηρεσιών 7.789 7.315 0 0 

Ενδοεταιρικές πωλήσεις υπηρεσιών (218) (623) 141 158 

18.058 10.647 141 158 

ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Τα αποτελέσματα ανά τομέα για την περίοδο που έληξε την 30.06.2021 και 30.06.2020 
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα Ίδια Κεφάλαια ανά τομέα κατά την 30.06.2021 
και την 31.12.2020 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 

Τομέας 

Πληροφορικής & 

Ψηφιακής 

Ασφάλειας

Τομέας 

Κατασκευής & 

Εμπορίας 

Μεταλλικών 

Πωμάτων

Τομέας Εμπορίας 

Premium Mixers 

& Tonics

Εγγραφές 

ενοποίησης

Σύνολο 

Ομίλου

Έσοδα από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες 16.439 1.257 362 18.058 

Έσοδα από διατομεακές πωλήσεις 281 (281) 0 

Κόστος Πωληθέντων (12.181) (772) (170) 137 (12.986)

Μικτό κέρδος 4.539 485 192 (144) 5.072 

Άλλα έσοδα 1 10 2 13 

Έξοδα διάθεσης (2.384) (91) (77) 144 (2.408)

Έξοδα διοικήσεως (1.114) (41) (27) (1.182)

Άλλα έξοδα (34) (14) 0 (48)

Χρηματοοικονομικά έξοδα (46) (18) (1) (65)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 0 0 0 0 

Κέρδος (Ζημιά) προ φόρων 962 331 89 0 1.382 

Τομέας 

Πληροφορικής & 

Ψηφιακής 

Ασφάλειας

Τομέας 

Κατασκευής & 

Εμπορίας 

Μεταλλικών 

Πωμάτων

Τομέας Εμπορίας 

Premium Mixers 

& Tonics

Εγγραφές 

ενοποίησης

Σύνολο 

Ομίλου

Έσοδα από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες 10.647 - - 10.647 

Έσοδα από διατομεακές πωλήσεις 764 - - (764) 0 

Κόστος Πωληθέντων (7.531) - - 463 (7.068)

Μικτό κέρδος 3.880 - - (301) 3.579 

Άλλα έσοδα 36 - - 36 

Έξοδα διάθεσης (2.451) - - 301 (2.150)

Έξοδα διοικήσεως (888) - - (888)

Άλλα έξοδα (24) - - (24)

Χρηματοοικονομικά έξοδα (37) - - (37)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 0 - - 0 

Κέρδος (Ζημιά) προ φόρων 516 - - 0 516 

01/01/2021-30/06/2021

01/01/2020-30/06/2020

Τομέας 

Πληροφορικής & 

Ψηφιακής 

Ασφάλειας

Τομέας 

Κατασκευής & 

Εμπορίας 

Μεταλλικών 

Πωμάτων

Τομέας Εμπορίας 

Premium Mixers 

& Tonics

Υπεραξία
Σύνολο 

Ομίλου

Περιουσιακά Στοιχεία 19.583 29.062 2.539 21.633 72.817 

Υποχρεώσεις 6.213 14.766 1.462 22.441 

Ίδια Κεφάλαια 13.370 14.296 1.077 21.633 50.376 

Τομέας 

Πληροφορικής & 

Ψηφιακής 

Ασφάλειας

Τομέας 

Κατασκευής & 

Εμπορίας 

Μεταλλικών 

Πωμάτων

Τομέας Εμπορίας 

Premium Mixers 

& Tonics

Υπεραξία
Σύνολο 

Ομίλου

Περιουσιακά Στοιχεία 17.054 - - - 17.054 

Υποχρεώσεις 4.696 - - - 4.696 

Ίδια Κεφάλαια 12.358 - - - 12.358 

30/6/2021

31/12/2020
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15. Δανεισμός 

Η θυγατρική εταιρεία ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, έχει συνάψει δανειακή σύμβαση με την 
Eurobank Factors Α.Ε. που αφορά εκχώρηση απαιτήσεων με αναγωγή και δικαίωμα 
προεξόφλησης αυτών, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες χρηματοδότησης της Εταιρείας και 
την αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας. Το υφιστάμενο ανώτατο όριο δανεισμού είναι 
€ 0,5 εκ (καθαρή ταμειακή εισροή), το οποίο πρέπει να καλύπτεται από εκχωρηθείσες 
απαιτήσεις πελατών ποσού τουλάχιστον € 0,7 εκ. Σε κάθε περίπτωση χρήσης της δανειακής 
γραμμής το ποσό της χορήγησης πρέπει να καλύπτεται κατά 120% από εκχωρηθείσες 
απαιτήσεις. Η χρήση της δανειακής γραμμής κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθε στις € 64 χιλ. 

Η θυγατρική εταιρεία ΑΣΤΗΡ έχει εγκεκριμένες γραμμές χρηματοδότησης με πιστωτικά 
ιδρύματα συνολικού ύψους € 6 εκατ. όπως αυτά αναλύονται παρακάτω: 
• Eurobank: € 2 εκατ. 
• Τράπεζα Πειραιώς: € 2 εκατ. 
• Alpha Βank: € 2 εκατ. 

Η θυγατρική εταιρεία ΑΣΤΗΡ στις 20 Μαΐου 2021 εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους € 
10.000 χιλ., εξαετούς διάρκειας, με ομολογιούχο την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και με σκοπό την 
κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και γενικούς επενδυτικούς σκοπούς. Όπως προβλέπεται 
από το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου το δάνειο αποπληρώνεται σε 11 διαδοχικές 
εξαμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης την 20 Μαΐου 2022 και τελική ημερομηνία εξόφλησης 
την 20 Μαΐου 2027.      

Η εταιρεία θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου να τηρεί συγκεκριμένους 
χρηματοοικονομικούς δείκτες, οι οποίοι υπολογίζονται επί των ετήσιων ελεγμένων οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας. Κατά την 30 Ιουνίου 2021, η εταιρεία ήταν συμμορφωμένη με 
την ως άνω ρήτρα της σύμβασης του ομολογιακού δανείου. 

16. Φόρος εισοδήματος 

 

Ο φόρος εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 
 

Η μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο στον Όμιλο λόγω της επίδρασης της μείωσης του 
φορολογικού συντελεστή από 24% σε 22% για τη χρήση 2021, ανέρχεται σε € 137 χιλ. ενώ 
δεν υπάρχει επίδραση στην Εταιρεία. 

17. Κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή για τον Όμιλο που αναλογούν στις κοινές μετοχές της μητρικής 
έχουν υπολογιστεί ως εξής: 

Φόρος εισοδήματος 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020

Φόρος Εισοδήματος Περιόδου 81 0 0 0 

Αναβαλλόμενος Φόρος (169) 0 0 0 

Σύνολο Φόρου Εισοδήματος (87) 0 0 0 

ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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18. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

18.1 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

18.1.1 Συναλλαγές με θυγατρικές  

  

 
 
Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές της Εταιρείας έχουν απαλειφθεί στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. Οι παραπάνω συναλλαγές έχουν γίνει με τους συνήθεις εμπορικούς 
όρους. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας προέρχεται εξ’ ολοκλήρου από την παροχή 
υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης προς τις θυγατρικές της.  

Η ανάλυση των υπολοίπων της Εταιρείας με θυγατρικές εταιρείες έχει ως εξής: 

 
 

 
 

Η ανάλυση των απαιτήσεων από τις θυγατρικές παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Η ενηλικίωση των υπολοίπων των απαιτήσεων από τις θυγατρικές έχει ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλιάδες € (εκτός ανά μετοχή)

1/1-

30/6/2021

1/1-

30/6/2020

Κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν 

στους ιδιοκτήτες της μητρικής
1.468 516 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού 

των μετοχών
9.809.432 8.255.888

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,1497 0,0625

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΙΝΤΕΑΛ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΑΒΕΕ

ADACOM ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ

Έσοδα 28 113 141 

Έξοδα 1 0 1 

ΙΝΤΕΑΛ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΑΒΕΕ

ADACOM ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ

Απαιτήσεις από 122 520 642 

Υποχρεώσεις προς 3 0 3 

ΙΝΤΕΑΛ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΑΒΕΕ

ADACOM ΑΕ Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 2 681 683 

Χρεώσεις περιόδου 95 380 475 

Εισπράξεις περιόδου (10) (527) (537) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 87 534 621 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 87 534 621 

Χρεώσεις περιόδου 35 140 175 

Εισπράξεις περιόδου 0 (154) (154) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021 122 520 642 
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Τα υπόλοιπα μεταξύ των θυγατρικών έχουν απαλειφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. Οι απαιτήσεις από τις θυγατρικές εταιρείες είναι εξασφαλισμένες και αναμένεται 
να εισπραχθούν κατά 80% έως το τέλος της χρήσης. Δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις 
από συνδεδεμένα μέρη. 

18.1.2 Παροχές Βασικών Διευθυντικών Στελεχών και μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου 

Οι αμοιβές των βασικών διευθυντικών στελεχών του Ομίλου και της Εταιρείας, οι οποίοι είναι 
και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
 

Οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις προς και από τα πρόσωπα αυτά την 30.06.2021 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

 

18.2 Εμπράγματα βάρη 

Κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου υπάρχουν τα ακόλουθα εμπράγματα βάρη επί των 
παγίων του Ομίλου: 

Στις 20 Μαΐου 2021 η θυγατρική εταιρεία ΑΣΤΗΡ εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο, με 
ομολογιούχο την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ύψους € 10.000 χιλ., το οποίο εξασφαλίζεται με τα 
Εξασφαλιστικά Δικαιώματα που χορηγούνται δυνάμει των ακόλουθων Εξασφαλιστικών 
Εγγράφων: 
• Προσημείωση Υποθήκης πρώτης τάξης επί του Ακινήτου συνολικού ποσού ευρώ 
δώδεκα εκατομμυρίων (€12.000.000). 
• Σύμβαση πλασματικού ενεχύρου (Ν. 2844/2000) πρώτης τάξης επί του Εξοπλισμού 
ποσού έως ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων (€12.000.000). 
• Σύμβαση ενεχύρου - χρηματοοικονομικής ασφάλειας πρώτης τάξης επί των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων σχετικά με τα περιουσιακά ακίνητα υπό (1) και (2) ανωτέρω. 
• Σύμβαση ενεχύρου - χρηματοοικονομικής ασφάλειας πρώτης τάξης επί του 
λογαριασμού όψεως του Εκδότη. 

Ενηλικίωση απαιτήσεων 

από θυγατρικές

01-180 

ημέρες

181 - 360 

ημέρες

361 - 540 

ημέρες

> 541 

ημερών
Σύνολο

ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ 35 56 31 0 122 

ADACOM ΑΕ 140 223 157 0 520 

Σύνολο: 175 279 188 0 642 

01/01-

30/06/2021

01/01-

30/06/2020

01/01-

30/06/2021

01/01-

30/06/2020

Βραχυπρόθεσμες παροχές 429 450 42 89 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-

30/06/2021

01/01-

30/06/2020

01/01-

30/06/2021

01/01-

30/06/2020

Απαιτήσεις από μέλη ΔΣ 25 41 0 0 

Υποχρεώσεις προς μέλη ΔΣ 0 80 0 0 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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18.3 Άτυπη (pro forma) Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

Παρακάτω παρουσιάζεται η άτυπη (pro forma) Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την περίοδο 
01.01 - 30.06.2021 όπως θα διαμορφωνόταν αν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σημείωση 3) 
είχε πραγματοποιηθεί στην έναρξη της χρήσης δηλαδή την 01.01.2021 καθώς και η άτυπη 
(pro forma) Κατάσταση συνολικών Εσόδων για την αντίστοιχη περσινή περίοδο 01.01 – 
30.06.2020 στην οποία για σκοπούς συγκρισιμότητας έχουν συμπεριληφθεί και τα οικονομικά 
αποτελέσματα των εισφερόμενων εταιρειών.  

 
 
Η άτυπη (pro forma) χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει συνταχθεί αποκλειστικά για 
σκοπούς διασαφήνισης προκειμένου να απεικονιστεί η επίδραση της Συναλλαγής στα 
χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρείας. 

Λόγω της φύσης τους, οι άτυπες (pro-forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες αφορούν μία 
υποθετική κατάσταση και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική χρηματοοικονομική 
κατάσταση και τα πραγματικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου. 

18.4 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 

• Η Εταιρεία, κατόπιν της από 27.07.2021 έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θέτει από την 28.07.2021 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού 

01.01 - 

30.06.202

1

01.01 - 

30.06.2020

IDEAL 

GROUP
S.I.C.C. ESM TOTAL TOTAL Δ

Έσοδα 16.439 14.537 2.798 33.774 23.706 42%

Κόστος Πωληθέντων (12.044) (8.937) (1.337) (22.318) (15.341) 

Μικτό κέρδος 4.395 5.600 1.461 11.456 8.365 37%

Άλλα έσοδα 1 117 59 177 61 

Έξοδα διάθεσης (2.240) (1.191) (552) (3.983) (3.438) 

Έξοδα διοικήσεως (1.114) (480) (481) (2.075) (1.589) 

Άλλα έξοδα (34) (145) (0) (179) (44) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (46) (118) (9) (173) (224) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 0 1 0 1 1 

Κέρδoς/(ζημία) προ φόρων 962 3.784 478 5.224 3.132 67%

Φόρος εισοδήματος 64 (745) (116) (797) (643) 

ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.026 3.039 362 4.427 2.489 78%

Το κέρδος/ (ζημία) αποδίδεται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 1.025 3.039 362 4.426 2.489 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 1 0 0 1 0 

Σύνολο 1.026 3.039 362 4.427 2.489 

Κέρδη/(ζημία) κατά μετοχή-Βασικά 

και μειωμένα 0,0326 0,0967 0,0115 0,1408 0,0792 78%

EBITDA 1.273 4.210 511 5.995 3.878 55%

01.01.2021 - 30.06.2021



ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2021 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ 

43  

23.176.792 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που προήλθαν από αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου (σημ. 3), η οποία καλύφθηκε εξ΄ολοκλήρου με εισφορές σε είδος. 

 
• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021 εξουσιοδοτήσεως, κατά τη 
συνεδρίαση αυτού της 30ης Ιουλίου 2021 προέβη στη θέσπιση προγράμαμτος διάθεσης 
μετοχών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Στελεχών της Εταιρείας, καθώς και των 
συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν.4308/2014, με τη 
μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο. 

 
 
 

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2021 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Δ.Σ. 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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