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Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.intertech.gr Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Kοντομηνάς Δημήτριος - Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων: 30 Νοεμβρίου, 2015 Αλεξανδράτος Διονύσιος - Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος)

Πολιτόπουλος Δημήτριος - Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

Νίνος Ευάγγελος - Μη εκτελεστικό μέλος

Βασιλάκος Γεώργιος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Κλειδής Εμμανουήλ - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

01.01 - 30.09.2015

(συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες)

01.01 - 30.09.2015

(διακοπείσες 

δραστηριότητες)

01.01 - 30.09.2015

(σύνολο 

δραστηριοτήτων)

01.01 - 30.09.2014

(συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες)

01.01 - 30.09.2014

(διακοπείσες 

δραστηριότητες)

01.01 - 30.09.2014

(σύνολο 

δραστηριοτήτων)

01.01 - 30.09.2015 01.01 - 30.09.2014

Κύκλος εργασιών 19.694                           1.027                                   20.721                           18.772                           1.800                             20.572                           19.694                     18.772                   

Μικτά Κέρδη/(ζημίες) 3.674                             (255)                               3.419                             4.252                             (969)                               3.283                             3.674                       4.252                      

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών  αποτελεσμάτων (716)                                                               (403) (1.119)                            (4)                                    (1.747)                            (1.751)                            (716)                         (4)                            

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 3.784                                                             (696) 3.088                             (400)                               (2.138)                            (2.538)                            (1.213)                      (400)                        

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) 3.796                             (668)                               3.128                             (457)                               (2.147)                            (2.604)                            (1.201)                      (457)                        

Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας 3.796                             (668)                               3.128                             (457)                               (2.147)                            (2.604)                            - -

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014 Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - - - - - -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β) (19)                                  -                                  (19)                                  (14)                                  -                                 (14)                                 (19)                            (14)                          

Ιδιοχρησιμοποιούμενα  ενσώματα  πάγια  στοιχεία 3.778                           8.512                           3.778                           3.822                            Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β) 3.777                             (668)                               3.109                             (471)                               (2.147)                            (2.618)                            (1.220)                      (471)                        

Ασώματα  πάγια  στοιχεία 158                              180                              158                              180                               Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας 3.777                             (668)                               3.109                             (471)                               (2.147)                            (2.618)                            - -

Λοιπά  μη κυκλοφορούντα  περιουσιακά  στοιχεία 798                              3.923                           798                              1.268                            Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - - - - - -

Αποθέματα 2.966                           5.232                           2.966                           3.598                            Κέρδη/(ζημίες)  μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά & απομειωμένα (σε €) 0,3379                           (0,0595)                          0,2785                           (0,0407)                          (0,1911)                         (0,2318)                         (0,1069)                    (0,0407)                  

Απαιτήσεις από πελάτες 7.925                           13.040                         7.925                           11.405                         
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

συνολικών αποσβέσεων
(626)                                                               (201) (827)                               84                                                               (1.545) (1.461)                            (626)                         84                           

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.821                           4.759                           2.821                           4.046                            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.446                         35.645                         18.446                         24.319                         
 01.07 - 30.09.2015

(συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες) 

 01.07 - 30.09.2015

(διακοπείσες 

δραστηριότητες) 

 01.07 - 30.09.2015

(σύνολο 

δραστηριοτήτων) 

 01.07 - 30.09.2014

(συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες) 

 01.07 - 30.09.2014

(διακοπείσες 

δραστηριότητες) 

 01.07 - 30.09.2014

(σύνολο 

δραστηριοτήτων) 

 01.07 - 30.09.2015 01.07 - 30.09.2014

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο (11.233.200 μετοχές των € 0,73) 8.200                           8.200                           8.200                           8.200                            Κύκλος εργασιών 3.903                             214                                 4.117                             6.571                             533                                7.104                             3.903                       6.571                      

Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης 4.668                           1.559                           4.668                           5.888                            Μικτά κέρδη/(ζημίες) 843                                 6                                     849                                 1.495                             (574)                               921                                843                           1.495                      

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (α) 12.868                         9.759                           12.868                         14.088                         Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών  αποτελεσμάτων (511)                                                                   (7) (518)                               47                                                                  (664) (617)                               (511)                         47                           

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.552                           2.191                           1.552                           2.191                            Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 4.303                             (77)                                  4.226                             (96)                                  (791)                               (887)                               (627)                         (96)                          

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 523                              707                              523                              590                               Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) 4.216                             (61)                                  4.155                             (103)                               (793)                               (896)                               (714)                         (103)                        

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.329                           6.765                           1.329                           1.724                            Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας 4.216                             (61)                                  4.155                             (103)                               (793)                               (896)                               - -

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.174                           16.223                         2.174                           5.727                            Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - - - - - -

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 5.578                           25.886                         5.578                           10.232                         Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β) -                                  -                                  -                                  (4)                                    -                                 (4)                                    -                            (4)                            

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 18.446                         35.645                         18.446                         24.319                         Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β) 4.216                             (61)                                  4.155                             (107)                               (793)                               (900)                               (714)                         (107)                        

Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας 4.216                             (61)                                  4.155                             (107)                               (793)                               (900)                               - -

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - - - - - -

Κέρδη/(ζημίες)  μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά & απομειωμένα (σε €) 0,3753                           (0,0054)                          0,3699                           (0,0092)                          (0,0706)                         (0,0798)                         (0,0636)                    (0,0092)                  

01.01 - 30.09.2015 01.01 - 30.09.2014 01.01 - 30.09.2015 01.01 - 30.09.2014
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

συνολικών αποσβέσεων
(482)                                                                   60 (422)                               77                                                                  (596) (519)                               (482)                         77                           

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 9.759                           13.694                         14.088                         15.423                         

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 3.128                           (2.604)                         (1.201)                          (457)                              1. Οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας στις 30 Νοεμβρίου 2015.

Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα/(έξοδα) περιόδου (19)                               (14)                               (19)                               (14)                                2. Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ανέρχεται στα  67, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 o αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 71 άτομα.

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2015 και 30.09.2014 αντίστοιχα) 12.868                         11.076                         12.868                         14.952                         3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων των εταιρειών του Ομίλου.

4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά  χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 10 των οικονομικών καταστάσεων.

5. Η Εταιρεία  έχει προβεί σωρευτικά σε πρόβλεψη για επιβολή πρόσθετων φόρων για  τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 30 χιλ. Το ποσό των λοιπών σωρευμένων προβλέψεων ανέρχεται σε € 60 χιλ.

6. Η Εταιρεία προέβει στη διόρθωση λάθους με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 και αναμόρφωσε τις προγενέστερες δημοσιευμένες Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 

01.01 - 30.09.2015 01.01 - 30.09.2014 01.01 - 30.09.2015 01.01 - 30.09.2014       καθώς και της  έναρξης της (1η Ιανουαρίου 2014).(σημ.2.5)

Λειτουργικές Δραστηριότητες 7. Οι Κεφαλαιακές Επενδύσεις  της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε ανήλθαν στο ποσό των €24 χιλ.

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 3.784                           (400)                             (1.213)                          (400)                              8. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες) (696)                             (2.138)                         -                               -                                9. Με βάση ανακοίνωση της μητρικής εταιρείας κατά την 14η Αυγούστου 2015 πουλήθηκε το 100% της θυγατρικής της K.B. Implus A.E.και κατά την περίοδο(1/1-14/8/2015) εφαρμόστηκε το ΔΠΧΑ 5. Τα κονδύλια της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος της προηγούμενης περιόδου 

Πλέον / Μείον προσαρμογές για:      αναταξινομήθηκαν προκειμένου να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας περιόδου, ως προς την απεικόνιση των διακοπεισών δραστηριοτήτων χωρίς διαφοροποίηση των συνολικών ποσών. 

Αποσβέσεις 293                              291                              90                                 88                                      Από την ως άνω πώληση επήλθε μεταβολή στα Ιδια Κεφάλαια  και στα  Αποτελέσματα(μετά φόρων) των Ιδιοκτητών της μητρικής κατά  το ποσό των € 4.930χιλ.ήτοι σε ποσοστό 38% και 158% αντίστοιχα..(σημείωση 3.1)

Προβλέψεις (75)                               (139)                             (8)                                  (139)                              10.  Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή τις λογιστικές εκτιμήσεις.

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (4.930)                          (19)                               - (19)                                11. Δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά εισοδήματα/ (ζημίες) που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την τρέχουσα περίοδο.

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) 723                              779                              430                              395                               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 ενσωμάτωσής τους στις συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της

Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:        περιόδου που λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2015, αναφέρονται στη σημείωση 13 των οικονομικών καταστάσεων.

Πώληση θυγατρικής εταιρείας 400 - 400 - 13. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές της επιχειρήσεις.

Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 273 - 3 14. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περίοδου, που έχουν προκύψει 

Μείωση /(αύξηση)  αποθεμάτων 632                              (1.791)                         632                              (1.792)                                  από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων 3.993                           450                              4.150                           (127)                              

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (2.756)                          1.904                           (3.554)                          1.011                            (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Εταιρεία Όμιλος 

Μείον: α) Έσοδα 603                                 647                                 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (739)                             (432)                             (444)                             (401)                              β) Έξοδα 221                                 228                                 

Φόροι πληρωθέντες -                               (38)                               -                               (26)                                γ) Απαιτήσεις 2.823                             2.823                             

Σύνολο εισροών/(εκροών) από/ (για) λειτουργικές δραστηριότητες (α) 901                              (1.533)                         486                              (1.410)                          δ) Υποχρεώσεις 103                                 103                                 

Επενδυτικές Δραστηριότητες ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 529                                 529                                 

Εισπράξεις από ακύρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνδεδεμένης εταιρείας -                               1.304                           -                               1.304                            στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 2                                     2                                     

Αγορά ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων (32)                               (53)                               (24)                               (39)                                ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 21                                   21                                   

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων 1                                   -                               1                                   -                                

Τόκοι εισπραχθέντες 14                                 6                                   14                                 6                                    

Σύνολο εισροών/(εκροών) από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες (β) (16)                               1.257                           (9)                                  1.271                            

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις βραχυπρόθεσμων δανείων 4.929                           6.176                           4.929                           6.169                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Εξοφλήσεις βραχυπρόθεσμων δανείων (6.102)                          (5.634)                         (5.682)                          (5.290)                          

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (281)                             (103)                             (281)                             (103)                              

Δάνειο προς τη θυγατρική εταιρεία - - - (469)                              

Σύνολο εισροών εκροών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.454)                          439                              (1.034)                          307                               

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Περιόδου (α) + (β) + (γ) (570)                             163                              (557)                             168                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου 1.049                           524                              1.023                           510                               Α.Δ.Τ. ΑΒ 281810 Α.Δ.Τ. ΑΒ 634465              Α.Δ.Τ. Χ 000258

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα πωληθείσας θυγατρικής (12)                               - - -       ΑΡ.ΑΔ.Α' ΤΑΞΗΣ 27588

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Λήξης Περιόδου 467                              687                              467                              679                               

ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 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 ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 121826860000, ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 24 & ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(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. 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)


