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Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των 

Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Kοντομηνάς Δημήτριος - Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)

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

Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής: Νικόλαος Γεωργ.Μουστάκης (Α.Μ ΕΛΤΕ 1535)

Ελεγκτική εταιρεία: ΕΥΘΥΝΟΙ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 8.635 8.802 3.825 3.860 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα) 13.694 16.998 15.423 17.734
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 179 194 179 194 Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (1.716)                           (1.890)                         (363)                            (588)                            
Υπεραξία 3.386 3.386 - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2014 και 30.06.2013 αντίστοιχα) 11.978 15.108 15.061 17.146
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 535 536 1.382 1.382
Αποθέματα 6.484 4.883 4.850 3.249
Απαιτήσεις από πελάτες 13.362 13.716 11.487 11.707
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.570 4.983 3.193 3.502

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 37.151 36.500 24.916 23.895

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 01.01-30.06 2014 01.01-30.06.2013 01.01-30.06 2014 01.01-30.06.2013

Μετοχικό Κεφάλαιο (11.233.200 μετοχές των € 0,73) 8.200 8.200 8.200 8.200 Λειτουργικές Δραστηριότητες
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων 3.778 5.494 6.861 7.222 Ζημιές προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (1.650)                           (1.836)                         (303)                            (599)                            
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 11.978 13.694 15.061 15.423 Πλέον / μείον προσαρμογές για: -                                   -                                  -                                   
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) -                                    -                                    -                                    -                                    Αποσβέσεις 194                               213                             59                               56                                
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 11.978 13.694 15.061 15.423 Προβλέψεις (152)                              (136)                            (152)                            (136)                            
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.607 2.735 2.607 2.735 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -                                     56                                -                                  56                                

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 724 816 434 532 Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) 507                               543                             251                             277                             
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.467 5.711 574 715 Απομειώσεις συμμετοχής σε θυγατρική και χρηματοοικονομικών στοιχείων 149                             
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 16.375 13.544 6.240 4.489 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 25.173 22.806 9.855 8.472  που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 37.151 36.500 24.916 23.895 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (1.603)                           (111)                            (1.601)                        (186)                            

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (308)                              231                             (580)                            279                             

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.868                            (1.058)                         1.777                          (937)                            

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (278)                              (543)                            (257)                            (277)                            
Καταβεβλημένοι φόροι (38)                                (43)                              (26)                              (43)                              

Σύνολο εισροών /(εκροών) από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες (α) (459)                              (2.684)                         (832)                            (1.361)                         

Επενδυτικές Δραστηριότητες

01.01-30.06.2014 01.01-30.06.2013 01.04-30.06.2014 01.04-30.06.2013 Αγορά ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων (16)                                (67)                              (14)                              (8)                                

Κύκλος εργασιών 13.468 17.219 7.351 8.822 Tόκοι εισπραχθέντες 5                                    -                                   5                                 -                                   
Μικτά κέρδη 2.360 1.992 1.299 1.304 Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -                                     4                                  -                                  4                                  
Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών  αποτελεσμάτων (1.135)                          (1.299)                          (572)                              (326)                              
Εισπράξεις από ακύρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνδεδεμένης εταιρείας 1.304                            -                                   1.304                          -                                   

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων (1.650)                          (1.836)                          (828)                              (680)                              Σύνολο εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες (β) 1.294                            (63)                              1.296                          (4)                                
Ζημιές μετά από φόρους(Α) (1.707)                          (1.931)                          (928)                              (752)                              
 -  Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας (1.707)                          (1.931)                          (928)                              (752)                              Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
 -  Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                                    -                                    -                                    -                                    Εισπράξεις βραχυπροθέσμων δανείων 3.350                            7.079                          3.350                          5.579                          
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους(Β) (10)                                41                                 (10)                                41                                 Εξοφλήσεις βραχυπροθέσμων δανείων (3.888)                           (4.523)                         (3.551)                        (4.393)                         
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους(Α)+(Β) (1.716)                          (1.890)                          (937)                              (711)                              Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (68)                                (271)                            (68)                              (271)                            
-  Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας (1.716)                          (1.890)                          (937)                              (711)                              Σύνολο εισροών/(εκροών) από/(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (606)                              2.285                          (269)                            915                             
 -  Μη ελέγχουσες συμμετοχές                                      -                                      -                                      -                                      - Καθαρή μείωση στα ταμ.διαθ.και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 229                               (462)                            195                             (450)                            
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)                          (0,1519)                          (0,1683)                          (0,0835)                          (0,0633) Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου 524                               1.258                          510                             1.179                          
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Λήξης Περιόδου 753                               796                             705                             729                             
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (942)                              (1.085)                          (486)                              (220)                              

01.01-30.06 2014 01.01-30.06.2013 01.04-30.06.2014 01.04-30.06.2013
Κύκλος εργασιών 12.201 14.988 6.740 7.888
Μικτά κέρδη 2.756 2.790                            1.485                            1.565                            

Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών  αποτελεσμάτων (52)                                (155)                              164                               93                                 
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων (303)                              (599)                              41                                 (253)                              
Ζημιές μετά από φόρους(Α) (353)                              (629)                              (52)                                (260)                              
 -  Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας -                                    -                                    - -
 -  Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                                    -                                    -                                    -                                    
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους(Β) (10)                                41                                 (10)                                41                                 
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους(Α)+(Β) (363)                              (588)                              (62)                                - (219)                              
-  Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας                                      -                                      - - -
 -  Μη ελέγχουσες συμμετοχές                                      -                                      -                                      -                                      - 
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)                          (0,0314)                          (0,0523)                          (0,0055)                          (0,0195)
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 7                                   (99)                                193                               121                               

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας στις 28 Αυγούστου 2014. 10.Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή τις λογιστικές εκτιμήσεις.
2. Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2014 ανέρχεται στα 82 άτομα, ενώ της Εταιρείας στα 67 άτομα. Στις 30 Ιουνίου 2013 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 88 άτομα για τον Όμιλο και 71 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 τριμήνου 2014  αναφέρονται  στη σημείωση 14  των οικονομικών καταστάσεων .
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 11 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.
5. Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν προβεί σωρευτικά σε πρόβλεψη για επιβολή πρόσθετων φόρων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού €  30 χιλ. 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
     Το ποσό των λοιπών σωρευμένων προβλέψεων ανέρχεται σε € 110 χιλ.  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:
6. 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 442 698
     ανήλθε σε €3.386 χιλ. (σημ.14 επί των Οικονομικών Καταστάσεων). β) Έξοδα 124 79
7. Οι Κεφαλαιακές Επενδύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε ανήλθαν στο ποσό των €16 και € 14  αντίστοιχα. γ) Απαιτήσεις 2.259 2.679
8. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική δ) Υποχρεώσεις 319 91
    επίπτωση στην οικονομική κατάσταση των εταιρειών του Ομίλου (σημ. 31). ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 496 496
9.Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης περιόδου αναταξινομήθηκαν για να καταστούν συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας περιόδου. στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 15 15

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

            ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                                                                              O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ
      Α.Δ.Τ. ΑΒ. 281810               Α.Δ.Τ. ΑΒ. 634465             Α.Δ.Τ. Χ 000258

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 2014 έως 30 IOYNΙΟΥ 2014

(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. 
 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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

28 Aυγούστου 2014

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

http://www.intertech.gr/

