
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ
Α.Ε. και του Ομίλου. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου (www.intertech.gr)
όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Πλήρες Όνομα : ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Έδρα : Αφροδίτης 24 & Ριζούντος, Ελληνικό
Ημερομηνία Σύστασης: 26 Απριλίου 1988
Κύρια Δραστηριότητα: Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών συσκευών
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 17099/06/Β/88/29
Εποπτεύουσα Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης,

Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 094231127 / ΔΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Δ. Κοντομηνάς, Δ. Πολιτόπουλος, Μ. Κεφαλογιάννης,

Λ. Αλβέρτης, Ε. Ξηνταράκου, Ι. Ρόρρης, Ι. Ρούσσος
Ημερομηνία Λήξεως της Τρέχουσας Χρήσεως: 31 Δεκεμβρίου 2012
Διάρκεια Χρήσεως: 12 μήνες
Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): Ενδιάμεσες Α΄ εννιαμήνου
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες
αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 30 Νοεμβρίου 2012
Νόμιμος Ελεγκτής Λογιστής: Νικόλαος Μουστάκης (Α.Μ. ΕΛΤΕ 1535)
Τύπος έκθεσης έλεγχου Ελεγκτών: Ανέλεγκτη ενδιάμεση οικονομική κατάσταση
Διεύθυνση διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί
οι Οικονομικές Καταστάσεις: www.intertech.gr

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 10.596 5.440 5.337 5.440
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 47 51 45 51
Υπεραξία 3.772 - - -
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.252 4.953 4.593 4.953
Αποθέματα 6.375 5.343 4.467 5.343
Απαιτήσεις από πελάτες 15.982 12.890 13.733 12.890
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        8.292        6.908        4.535        6.908
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      46.316      35.585      32.710      35.585
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (11.233.200 μετ. των € 0,73) 8.200 8.200 8.200 8.200
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων      11.568      13.093      12.372      13.093
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 19.768 21.293 20.572 21.293
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)           134                -                -                -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 19.902 21.293 20.572 21.293
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (για χρημ/κές μισθώσεις) 2.746 3.164 2.746 3.164
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 827 561 360 561
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.582 2.861 1.893 2.861
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 17.259 7.706 7.139 7.706
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)      26.414      14.292      12.138      14.292
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)      46.316      35.585      32.710      35.585

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
 (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 21.293 23.378 21.293 23.378
Μετατροπή συγγενούς σε θυγατρική εταιρεία 122 - - -
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)       -1.513          -260          -721          -260
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
 (30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστοιχα)      19.902      23.118      20.572      23.118

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1/2012 1/1/2011 1/1/2012 1/1/2011

30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -1.879 7 -987 7
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 216 133 111 133
Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων
 και άϋλων περιουσιακών στοιχείων 6 - 6 -
Προβλέψεις 192 -370 192 -370
Συναλλαγματικές διαφορές -83 - - -
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
 επενδυτικής δραστηριότητας 6 -38 6 -38
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 529 515 409 515
Πιστωτικοί τόκοι -117 - -117 -
Αναλογία κερδών από συγγενείς εταιρείες αποτιμώμενες
 με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 64 - - -
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
 λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 595 -1.313 606 -1.313
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.023 -2.020 -1.508 -2.020
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -384 543 -634 543
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα -529 -515 -409 -515
Καταβεβλημένοι φόροι -42 -192 -17 -192
Σύνολο εκροών για
 λειτουργικές δραστηριότητες (α)       -2.449       -3.250      -2.342       -3.250
Επενδυτικές δραστηριότητες
Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - -200 -
Προκαταβολή για αγορά μετοχών εταιρείας - -4.000 - -4.000
Έναντι αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας - -3.160 - -3.160
Εισπράξεις από ακύρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 2.254 - 2.254 -
Επιστροφή από υπερβάλλον προκαταβληθέν ποσό εξαγοράς θυγατρ. 655 - 655 -
Αγορά ενσώματων και ασώματων πάγιων στοιχείων -44 -34 -7 -34
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων - 6 - 6
Τόκοι εισπραχθέντες 117 - 117 -
Σύνολο εισροών /  (εκροών) από  / (για)
 επενδυτικές δραστηριότητες (β)        2.982       -7.188        2.819       -7.188
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.888 5.200 6.888 5.200
Εξοφλήσεις δανείων -7.898 -4.215 -7.885 -4.215
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
 μισθώσεις (χρεολύσια) -390 -373 -390 -373
Σύνολο εισροών / (εκροών) από / (για)
 χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)       -1.400           612       -1.387           612
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -867 -9.826 -910 -9.826
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου        1.272      11.007        1.272      11.007
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Λήξης Περιόδου           405        1.181           362        1.181

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1/2012 1/1/2011 1/7/2012 1/7/2011 1/1/2012 1/1/2011 1/7/2012 1/7/2011

30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011
Κύκλος εργασιών 22.162 23.141 9.232 7.545 19.774 23.141 7.489 7.545
Μικτά κέρδη 3.062 4.016 865 992 3.598 4.016 1.192 992
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  & επενδυτικών αποτελεσμάτων -1.540 337 -716 94 -696 337 -149 94
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -1.869 7 -913 -49 -988 7 -212 -49
Ζημιές μετά από φόρους (Α) -1.513 -260 -781 -61 -721 -260 -193 -61
 - Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας -1.526 -260 -781 -61 -721 -260 -193 -61
 - Μη ελέγχουσες συμμετοχές 13 - - - - - - -
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) - - - - - - - -
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (Α)+(Β) -1.513 -260 -781 -61 -721 -260 -193 -61
- Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας -1.526 -260 -781 -61 -721 -260 -193 -61
 - Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - - - - - -
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) -0,1347 -0,0231 -0,0695 -0,0054 -0,0642 -0,0231 -0,0172 -0,0054
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -1.324 470 -601 138 -585 470 -114 138

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2012-30/09/2012 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας στις 30 Νοεμβρίου 2012.
2. Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 ανέρχεται στα 100 άτομα, ενώ της Εταιρείας στα 80 άτομα. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 87 άτομα για την Εταιρεία.
3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων των εταιριών του Ομίλου.
4. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή τις λογιστικές εκτιμήσεις.
5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 11 των Οικονομικών Καταστάσεων.
6. Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν προβεί σωρευτικά σε πρόβλεψη για επιβολή πρόσθετων φόρων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού €  30. Επιπλέον, το ποσό των λοιπών σωρευμένων προβλέψεων ανέρχεται σε € 266  για τον

Όμιλο και την Εταιρεία (σημ. 23 επί των Οικονομικών Καταστάσεων)
7. Η Εταιρεία, στις 29 Μαΐου 2012, ολοκλήρωσε την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, έναντι καταβολής συνολικού

τιμήματος € 3.345. Η υπεραξία που προέκυψε από την εν λόγω εξαγορά ανήλθε σε € 3.706 (Σημ. 14 επί των Οικονομικών Καταστάσεων). Η επίπτωση της εξαγοράς  στα αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές
ανήλθε σε ζημία € 829.

8. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση των εταιρειών του Ομίλου.
9. Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης / περιόδου αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας περιόδου.
10.Δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά εισοδήματα/ (ζημίες) που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την τρέχουσα περίοδο.
11.Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του εξαμήνου

2012  αναφέρονται  στη σημείωση 14  των Οικονομικών Καταστάσεων .
12.Η Εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2012 συνέταξε για πρώτη φορά ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα συμπεριέλαβε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης  από την 28η Μαΐου

2012 την εξαγορασθείσα εταιρεία KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και από την 30η Ιουνίου την εταιρεία ΣΙΓΜΑΝΕΤ Α.Ε. (Σημ. 14 επί των Οικονομικών
Καταστάσεων)

13.Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές  της επιχειρήσεις.
14.Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει

από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
Όμιλος Εταιρεία

α) Έσοδα 97,3 49,6
β) Έξοδα  144,6 101,7
γ) Απαιτήσεις 2.205,1 2.047,1
δ) Υποχρεώσεις  596,7 89,1
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 790,1 696,8
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 13,0 13,0
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 0 0

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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