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Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης : Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 8.999                      9.144                      3.903                     3.951                       Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα) 16.998 21.014 17.734 21.014

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 42                            42                           42                           42                            Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (1.890)                      (732)                       (588)                       (528)                        

Υπεραξία 3.386                      3.386                      -                              -                                Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2013 και 30.06.2012 αντίστοιχα) 15.108 20.282 17.146 20.486

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 543                         550                         2.812                     2.967                       

Αποθέματα 7.367                      7.256                      5.734                     5.548                       

Απαιτήσεις από πελάτες 15.235                    15.476                   13.654                   13.301                     

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.260                      6.757                      2.847                     3.975                       

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 41.832 42.611 28.991 29.783

01.01-30.06 2013 01.01-30.06 2012 01.01-30.06 2013 01.01-30.06 2012

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λειτουργικές Δραστηριότητες
Μετοχικό Κεφάλαιο (11.233.200 μετοχές των € 0,73) 8.200 8.200 8.200 8.200 Ζημιές προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (1.836)                      (955)                       (599)                       (776)                        

Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων 6.908 8.798 8.946 9.534 Πλέον / μείον προσαρμογές για: -                              -                              -                              

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 15.108                     16.998 17.146                      17.734 Αποσβέσεις 213 100 56                           75                           

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) -                               -                              -                              -                                (Κέρδη)/ Ζημίες από πώληση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων -                                6                             6                             

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 15.108 16.998 17.146 17.734                     Προβλέψεις (136)                         239                         (136)                       207                         

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.735 2.608 2.735 2.608 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 56 6                             56                           6                             

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.116 1.186 457 593 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 543 313                         277                         280                         

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.994 4.838 1.878 1.090 Απομειώσεις συμμετοχής σε θυγατρική και χρηματοοικονομικών στοιχείων 149                         

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 15.879 16.982 6.776 7.758 Αναλογία κερδών από συγγενείς εταιρείες αποτιμώμενες με τη μέθοδο καθαρής θέσης 64                           

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 26.724 25.614 11.846 12.049                     Πιστωτικοί τόκοι -                                -

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 41.832 42.611 28.991 29.783 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

 που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (111)                         95                           (186)                       95                           

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 231                          2.022 279                         2.214                      

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.058)                      (1.772)                    (937)                       (1.841)                    .

Μείον: -                              -                              

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (543)                         (313)                       (277)                       (280)                        

01.01-30.06 2013 01.01-30.06 2012 01.04-30.06.2013 01.04-30.06.2012 Καταβεβλημένοι φόροι (43)                           (33)                          (43)                          (29)                          

Κύκλος εργασιών 17.219 12.930 8.822 6.956 Σύνολο εισροών /(εκροών) από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.684)                      (228)                       (1.361)                    (43)                          

Μικτά κέρδη 1.992 2.197 1.304 1.094

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών  αποτελεσμάτων (1.299)                     (824)                        (326)                       (617)                         
Επενδυτικές Δραστηριότητες

Ζημίες προ φόρων (1.836)                     (956)                        (680)                       (590)                         Αγορά ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων (67)                           (9)                            (8)                            (7)                            

Ζημιές μετά από φόρους(Α) (1.946)                     (732)                        (767)                       (344)                         Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 4                               -                              4                             -                              

 -  Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας (1.946)                     (732)                        (767)                       (344)                         Αύξηση συμμετοχής σε συγγενή εταιρεία -                                -                              -                              (200)                        

 -  Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                               -                              -                              -                                Εισπράξεις από ακύρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνδεδεμένης εταιρείας -                                1.469                     -                              1.469                      

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους(Β) 56                            -                              56                           -                                Σύνολο εισροών /(εκροών) από/(για)  επενδυτικές δραστηριότητες (β) (63)                           1.460                     (4)                            1.262                      

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους(Α)+(Β) (1.890)                     (732)                        (711)                       (344)                         

-  Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας (1.890)                     (732)                        (711)                       (344)                         Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
 -  Μη ελέγχουσες συμμετοχές                                -                                -                                -                                 - Εισπράξεις βραχυπροθέσμων δανείων 7.079                       4.362                     5.579                     4.297                      

Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)                    (0,1682)                   (0,0652)                   (0,0632)                     (0,0306) Εξοφλήσεις βραχυπροθέσμων δανείων (4.523)                      (5.825)                    (4.393)                    (5.825)                    

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (271)                         (258)                       (271)                       (258)                        

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (1.085)                     (723)                        (220)                       (517)                         Σύνολο εισροών/(εκροών) από/(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.285                       (1.721)                    915                         (1.786)                    

Καθαρή μείωση στα ταμ.διαθ.και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (462)                         (489)                       (450)                       (567)                        

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου 1.258                       1.272                     1.179                     1.272                      

01.01-30.06 2013 01.01-30.06 2012 01.04-30.06.2013 01.04-30.06.2012 Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Λήξης Περιόδου 796                          783                         729                         705                         

Κύκλος εργασιών 14.988 12.285 7.888 6.311

Μικτά κέρδη 2.790 2.406 1.565 1.303

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών  αποτελεσμάτων (155)                        (547)                        93                           (340)                         

Ζημίες προ φόρων (599)                        (776)                        (253)                       (410)                         

Ζημιές μετά από φόρους(Α) (644)                        (528)                        (275)                       (140)                         

 -  Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας

 -  Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                               -                              -                              -                                

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους(Β) 56                            -                              56                           -                                

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους(Α)+(Β) (588)                        (528)                        (219)                       (140)                         

-  Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας -                              -                                

 -  Μη ελέγχουσες συμμετοχές                                -                                -                                -                                 - 

Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)                    (0,0524)                   (0,0470)                   (0,0195)                     (0,0125)

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (99)                          (472)                        121                         (303)                         

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2013-30/06/2013 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας στις 30 Aυγούστου 2013. 10.  Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης/περιόδου αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας περιόδου.

2. Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2013 ανέρχεται στα 88 άτομα, ενώ της Εταιρείας στα 71 άτομα. Στις 30 Ιουνίου 2012  11. Δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά εισοδήματα/ (ζημίες) που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την τρέχουσα περίοδο.

    o αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 99 άτομα για τον Όμιλο και 79 για την Εταιρεία. 12. 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 
3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων των εταιριών του Ομίλου.       ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του α' εξαμήνου 2013  αναφέρονται  στη σημείωση 14  των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων .

4. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή τις λογιστικές εκτιμήσεις. 13.Η Εταιρεία από την 30η Ιουνίου 2012 συντάσσει για πρώτη φορά ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Συμπεριλαμβάνεται συγκεκριμένα στις ενοποιημένες

5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 11 των ενδιάμεσων        οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης  από την 28η Μαΐου 2012 η εξαγορασθείσα εταιρεία  KB IMPULS HELLAS Α.Ε.

    οικονομικών καταστάσεων. 14. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές  της επιχειρήσεις.

6. Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν προβεί σωρευτικά σε πρόβλεψη για επιβολή πρόσθετων φόρων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού €  30. 15. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας και

     Το ποσό των λοιπών σωρευμένων προβλέψεων ανέρχεται σε € 245  για τον Όμιλο και την Εταιρεία (σημ. 23 επί των Οικονομικών Καταστάσεων)       του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περίοδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

7. Η Εταιρεία, στις 29 Μαΐου 2012, ολοκλήρωσε την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε ευρώ) Όμιλος Εταιρεία
     ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, έναντι καταβολής συνολικού τιμήματος € 3.345. Η υπεραξία που προέκυψε από την εν λόγω εξαγορά α) Έσοδα 106,4 71,0

     ανήλθε σε €3.386(σημ.14 επί των Οικονομικών Καταστάσεων) β) Έξοδα 131,6 105,8

8. Οι Κεφαλαιακές Επενδύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε ανήλθαν στο ποσό των € 67 και € 8  αντίστοιχα. γ) Απαιτήσεις 1.671,8 1.250,0

9. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική δ) Υποχρεώσεις 220,9 136,3

    επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 508,0 468,0

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 14,0 14,0

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0

ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                                                                              O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ              ΘΕΟΔΩΡΑ Κ. ΤΣΟΤΑΚΗ
      Α.Δ.Τ. ΑΒ. 281810               Α.Δ.Τ. ΑΒ. 634465             Α.Δ.Τ. Χ 000258 Α.Δ.Τ. Χ 149722 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0019072

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

 Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεκτή όποτε αυτή απαιτείται.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
   ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η :121826860000

ΕΔΡΑ: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 24 & ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 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. -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΙΝΤΕΡΤΕΚ A.E.) και του Ομίλου. 


