ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000
ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3 - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3ης Εταιρικής ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2014-31/12/2014
(δημοσιευόμενα βασει του ν.2190, αρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες πού προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πρίν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της , όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση
ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Aρμόδια Νομαρχία:

Νομαρχία Αθηνών

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:

www.igegroup.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάστεων :
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Βούλγαρης Απόστολος

Πρόεδρος ΔΣ

Νόμιμος Ελεγκτής:

Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος (ΑΜΣΟΕΛ 14261)

Τζανάκης Νικόλαος

Διευθύνων Σύμβουλος

Ελεγκτική εταιρεία:

Grant Thornton ΑΕ (ΑΜΣΟΕΛ 127)

Μακεδονοπουλος Στέφανος

Μέλος ΔΣ

Τύπος έκθεσης Ελέγχου Νόμιμου Ελεγκτή:

Με σύμφωνη γνώμη

Θεοφανόπουλος Νικόλαος

Μέλος ΔΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

31/12/2014

31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

01/01/2014-31/12/2014
Κύκλος εργασιών

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

9.583,23

3.187,20

81.894,93

106.642,98

816.651,36

1.012.393,91

561.581,88

929.150,82

3.805.129,84

3.711.071,63

585.185,79

845.616,87

5.860.027,03

6.608.063,41

Μικτά κέρδη / (ζημίες)

7.991.004,68

1.590.754,63

1.229.829,15

Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων , χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

402.521,83

223.284,93

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων

(33.413,63)

(65.284,17)

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)

(49.915,41)

(61.940,43)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

(27.726,89)

(27.163,44)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

(77.642,30)
(0,4160)

(89.103,87)
(0,5162)

0,00

0,00

434.427,50

248.979,94

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - (σε ευρώ)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε Ευρώ)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

01/01/2013-31/12/2013

11.604.914,65

Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων , χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων

Μετοχικό Κεφάλαιο

120.000,00

120.000,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

204.367,67

282.009,97

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας (α)

324.367,67

402.009,97

0,00

0,00

324.367,67

402.009,97

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

Εμμεση μέθοδος
01/01/2014-31/12/2014

0,00

0,00
83.524,84

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

4.929.522,70

5.424.578,29

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

(33.413,63)

(65.284,17)

0,00

0,00

Αποσβέσεις

31.905,67

25.695,01

697.950,31

Προβλέψεις

6.963,25

12.860,55

5.535.659,35
5.860.027,03

6.206.053,44
6.608.063,41

0,35
(2,01)

0,00
(1.298,87)

435.937,47

289.867,97

Λοιπές μη ταμειακές προσαρμογές
Αποτελέματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

367.568,94

(524.780,11)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

341.039,28

(2.185.376,03)

(210.028,64)

(48.495,86)

(435.937,47)

(289.867,97)

31/12/2014

31/12/2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα)

402.009,97

491.113,85

(Μείον):

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(77.642,30)

(89.103,87)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)

01/01/2013-31/12/2013

487.921,67

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

118.214,98

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

και αποσβέσεων

0,00

0,00

324.367,67

402.009,97

Καταβεβλημένοι φόροι

(18.312,22)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

485.720,99

0,00
(2.786.679,48)

Επενδυτικές δραστηριότητες
.
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

(13.554,00)

(29.848,58)

2,01

1.298,87

(13.551,99)

(28.549,71)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1.
2.

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αφορούν στη 3η χρήση 01/01/2014-31/12/2014
Η Διοίκηση της εταιρείας δεν έκρινε σκόπιμο, βάσει των διαβεβαιώσεων του Νομικού Συμβούλου, να διενεργήσει πρόβλεψη για
τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές την 31/12/2014.
Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί σωρευτικά την 31/12/2014 ανέρχονται σε € 118.214,98

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

3.

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της κλειόμενης χρήσης ήταν 13 άτομα.

Μεταβολή δανειακών υποχρεώσεων

4.

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας :
Συμμετοχή
Χώρα
Μέθοδος
(άμεση)
εγκατάστασης
Ενοποίησης
Επωνυμία

Πληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

5.

100,00%

Ελλάδα

Ολική

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0,00
(495.055,59)

Μερίσματα πληρωθέντα
(495.055,59)

2.849.001,67

Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2014, καθώς και τα

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ)

(22.886,59)

33.772,48

υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 31/12/2014, που

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

144.211,17

110.438,69

έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

121.324,58

144.211,17

Συναλλαγή ή υπόλοιπο (ποσά σε €)
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις

468.226,57
268.729,05
2.422.846,16

δ) Υποχρεώσεις

0,00

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

6.

2.849.001,67

154.679,00

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00

Κατά την λήξη της τρέχουσας χρήσης δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρείας .

Μαρούσι, 26 Μαϊου 2015,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Απόστολος Βούλγαρης
Χ-031351

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Νικόλαος Τζανάκης
Χ 642651
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