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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

Εποπτέυουσα Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως

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

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: 31 Μαρτίου, 2016 Αλεξανδράτος Διονύσιος - Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος)

Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής: Γεράσιμος Αναστ. Ζαφειράτος (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 20901) Πολιτόπουλος Δημήτριος - Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

Ελεγκτική Εταιρεία: AUDIT PLUS A.E. (A.M. ΣΟΕΛ: 172) Νίνος Ευάγγελος - Μη εκτελεστικό μέλος

Τύπος Εκθεσης Ελέγχου: Γνώμη χωρίς επιφύλαξη- Έμφαση θέματος Βασιλάκος Γεώργιος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Κλειδής Εμμανουήλ - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

01.01 - 31.12.2015

(συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες)

01.01 - 31.12.2015

(διακοπείσες 

δραστηριότητες)

01.01 - 31.12.2015

(σύνολο 

δραστηριοτήτων)

01.01 - 31.12.2014

(συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες)

01.01 - 31.12.2014

(διακοπείσες 

δραστηριότητες)

01.01 - 31.12.2014

(σύνολο 

δραστηριοτήτων)

01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 28.877                             1.027                               29.904                             27.305                             2.213                               29.518                             28.877                             27.305                             

Μικτά κέρδη/(ζημίες) 5.949                               (255)                                 5.694                               5.311                               (1.076)                              4.235                               5.949                               5.311                               

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 3.767                              8.512                             3.767                             3.822                              Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών  αποτελεσμάτων (94)                                    (404)                                 (498)                                 (73)                                    (2.165)                              (2.238)                              (94)                                    (73)                                    

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 153                                 180                                 153                                 180                                 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 4.099                               (696)                                 3.403                               (606)                                  (3.250)                              (3.856)                              (898)                                 (1.091)                              

Υπεραξία -                                       3.386                             -                                       -                                       Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) 4.130                               (668)                                 3.462                               (824)                                 (3.084)                             (3.908)                             (867)                                 (1.309)                              

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 648                                 537                                 648                                 1.268                              Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας 4.130                               (668)                                 3.462                               (824)                                  (3.084)                              (3.908)                              -                                        -                                         

Αποθέματα 5.426                              6.350                             5.426                             4.716                              Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                                        -                                        -                                        -                                         -                                        -                                        -                                        -                                         

Απαιτήσεις από πελάτες 9.849                              13.040                           9.849                             11.405                           Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) (11)                                   -                                        (11)                                   (28)                                    -                                        (28)                                   (11)                                   (28)                                    

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.562                              3.641                             3.562                             2.928                              Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 4.119                               (668)                                 3.451                               (852)                                 (3.084)                             (3.936)                             (878)                                 (1.337)                              

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.405                           35.646                           23.405                           24.319                           Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας 4.119                               (668)                                 3.451                               (852)                                  (3.084)                              (3.936)                              -                                        -                                         

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                                        -                                        -                                        -                                         -                                        -                                        -                                        -                                         

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά & απομειωμένα (σε €) 0,3677                             (0,0595)                           0,3082                             (0,0734)                            (0,2746)                           (0,3479)                           (0,0772)                           (0,1165)                            

Μετοχικό Κεφάλαιο (11.233.200 μετοχές των € 0,73) 8.200                              8.200                             8.200                             8.200                              Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή 0,0000 0,0000

Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων 5.010                              1.559                             5.010                             5.888                              
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

συνολικών αποσβέσεων
26                                     (201)                                 (175)                                 44                                     (1.895)                              (1.851)                              26                                     44                                     

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 13.210                           9.759                             13.210                           14.088                           

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) -                                       -                                       -                                       -                                       

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 13.210                           9.759                             13.210                           14.088                           

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.334                              2.191                             1.334                             2.191                              

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 521                                 707                                 521                                 589                                 01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.053                              6.766                             2.053                             1.724                              

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.287                              16.223                           6.287                             5.727                              Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) 9.759                               13.694                             14.088                             15.423                             

 Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 10.195                           25.887                           10.195                           10.231                           Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους χρήσεως (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 3.462                               (3.908)                              (867)                                 (1.309)                              

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 23.405                           35.646                           23.405                           24.319                           Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα/(έξοδα) χρήσεως (11)                                    (28)                                    (11)                                    (28)                                    .

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα) 13.210                            9.759                               13.210                            14.088                            

01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014 1. Η έμφαση θέματος στην Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στους κινδύνους από επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα καθώς και στις αντίστοιχες επιπτώσεις τους για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας.

Λειτουργικές Δραστηριότητες 2. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας στις 31 Μαρτίου 2016.

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)                               4.099                                 (606)                                 (898)                              (1.091) 3. Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται στα 67 άτομα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 o αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 70 για την Εταιρεία.

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)                                 (696)                             (3.250)                                        -                                         - 4. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρείας.

Πλέον / Μείον προσαρμογές για: 5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 10 των οικονομικών καταστάσεων.

Αποσβέσεις                                   323                                   387                                   120                                   117 6. 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 € 64 χιλ. για την Εταιρεία.

Προβλέψεις                                   (48)                                     49                                   (48)                                 (151) 7. Η Εταιρεία προέβει στη διόρθωση λάθους με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 και αναμόρφωσε τις προγενέστερες δημοσιευμένες Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας                              (4.930)                                      (2)                                        -                                         -       καθώς και της έναρξης της (1η Ιανουαρίου 2014) (σημείωση 2.5).

Απομείωση συμμετοχής σε θυγατρική                                         -                                        -                                     67                                   485 8. Οι Κεφαλαιακές Επενδύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας για τη τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των €44 χιλ. και €35 χιλ. αντίστοιχα.

Απομείωση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία με μεταβολές στα

κέρδη ή τις ζημίες                                   150                                        -                                   150                                         - 
9. 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 (σημείωση 29). 

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)                                   880                               1.846                                   587                                   533 10. Με βάση ανακοίνωση της μητρικής εταιρείας κατά την 14η Αυγούστου 2015 πωλήθηκε 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 

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων (710)                                (349)                               (710)                               (349)                                     χρήσεως αναταξινομήθηκαν προκειμένου να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας χρήσεως, ως προς την απεικόνιση των διακοπεισών δραστηριοτήτων χωρίς διαφοροποίηση των συνολικών ποσών (σημείωση 3). 

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 1.843                              (54)                                  1.732                             (1.196)                                 Από την ως άνω πώληση επήλθε μεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια και στα Αποτελέσματα (μετά φόρων) των Ιδιοκτητών της μητρικής κατά το ποσό των €4.930 χιλ., ήτοι σε ποσοστό 37% και αντίστοιχα 119% (σημείωση 3.1). 

Μείωση/(αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.357                              2.502                             559                                 1.224                              11.  Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή τις λογιστικές εκτιμήσεις.

Μείον: 12. Δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά εισοδήματα/ (ζημίες) που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την τρέχουσα χρήση.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (909)                                (1.053)                            (616)                               (545)                                13. 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 της

Φόροι πληρωθέντες -                                       (25)                                  -                                       (24)                                         χρήσεως που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015, αναφέρονται στις σημείωσεις 3 και 13 των οικονομικών καταστάσεων.

Σύνολο εισροών/(εκροών) από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.358                             (555)                               943                                 (997)                               14. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσεως δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται από την ίδια.

15. Τα μεταγενέστερα γεγονότα της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 αναφέρονται αναλυτικά στην σημείωση 30 των οικονομικών καταστάσεων

Επενδυτικές Δραστηριότητες 16. Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσεως (σημείωση 2.1).

Εισπράξεις από ακύρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνδεδεμένης εταιρείας -                                       1.305                             -                                       1.305                              17. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσεως, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως, που έχουν προκύψει 

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής 50                                   -                                       50                                   -                                               από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

Αγορά ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων (44)                                  (84)                                  (35)                                  (66)                                  Όμιλος Εταιρεία

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων 1                                      4                                      1                                      2                                      α) Έσοδα 601                                   542                                   

Τόκοι εισπραχθέντες -                                       2                                      -                                       2                                      β) Έξοδα 307                                   299                                   

Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 7                                      1.227                             16                                   1.243                             γ) Απαιτήσεις 2.875                               2.875                               

δ) Υποχρεώσεις 43                                     43                                     

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 857                                   857                                   

Εισπράξεις βραχυπρόθεσμων δανείων 6.681                              8.087                             6.681                             8.087                              στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 2                                       2                                       

Εξοφλήσεις βραχυπρόθεσμων δανείων (7.138)                            (8.097)                            (6.718)                            (7.384)                            ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης -                                    -                                    

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (491)                                (138)                               (491)                               (138)                                

Δάνειο προς θυγατρική -                                       -                                       -                                       (298)                                

Σύνολο εισροών/(εκροών) από/(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (948)                               (148)                               (528)                               267                                 

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

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) 418                                 524                                 431                                 513                                 

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 1.048                             524                                 1.023                             510                                 

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα πωληθείσας θυγατρικής (12)                                  -                                      -                                      -                                       

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 1.454                             1.048                             1.454                             1.023                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 281810 Α.Δ.Τ. ΑΒ 634465              Α.Δ.Τ. Χ 000258

ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

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)

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 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


