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ΣΤΟΙΧΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Εποπτέυουσα Αρχή:
Διεύθυνση διαδικτύου Ετα
Ημερομηνία έγκρισης από
Ετήσιων Οικονομικών Κατ
Σύνθεση Διοικητικού Συμβ

Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστ
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώμα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Υπεραξία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιο
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (11.233.20
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίω
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκ
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(
Μακροπρόθεσμες δανειακές υπ
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθ
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υπ
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρ
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑ

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων, χρ
και επενδυτικών  αποτελεσμάτω
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων
Ζημιές μετά από φόρους(Α)
 ‐  Μετόχους της Μητρικής Εται
 ‐  Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μ
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημ
‐  Μετόχους της Μητρικής Εταιρ
 ‐  Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
Ζημίες μετά από φόρους ανά μ
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρ
αποτελεσμάτων και συνολικών 

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων, χρ
και επενδυτικών  αποτελεσμάτω
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων
Ζημιές μετά από φόρους(Α)
 ‐  Μετόχους της Μητρικής Εται
 ‐  Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μ
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημ
‐  Μετόχους της Μητρικής Εταιρ
 ‐  Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
Ζημίες μετά από φόρους ανά μ
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρ
αποτελεσμάτων και συνολικών 

1. Οι οικονομικές καταστάσεις τ
2. Ο αριθμός προσωπικού του Ο
    o αντίστοιχος αριθμός του πρ
3. Δεν υφίστανται εμπράγματα 
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρ
5. Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχου
     Το ποσό των λοιπών σωρευμ
6. Η Εταιρεία, στις 29 Μαΐου 20
     ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛ
     ανήλθε σε €3.386 χιλ. (σημ.1
7. Οι Κεφαλαιακές Επενδύσεις τ
8. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό
    επίπτωση στην οικονομική κα
9.Ορισμένα κονδύλια της προηγ

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. Κ
      Α.Δ.Τ. ΑΒ. 281

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ

ΣΤΟΙΧΕΙ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληρο
 Συνιστούμε επομένως στον ανα

INT
Εξα
 (πο
 

ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗ

Σ :
Υπουρ

ιρείας: www.in
ό το Δ.Σ. των 
ταστάσεων:
ουλίου: Kοντομ

Αλεξαν
Πολιτό
Νίνος 
Βασιλά
Κλειδή

ής: Νικόλα
ΕΥΘΥ

 Ανέλεγ

ατα πάγια στοιχεία

ουσιακά στοιχεία

σιακά στοιχεία

ΣΕΙΣ
00 μετοχές των € 0,73)
ν
κτητών μητρικής (α)

α)+(β)
ποχρεώσεις
θεσμες υποχρεώσεις
ποχρεώσεις
ρεώσεις

ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

ρηματοδοτικών 
ων

ιρείας

μετά από φόρους(Β)
μίες μετά από φόρους(Α)+(Β)
ρείας

ετοχή – βασικά (σε €)
ηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποσβέσεων

ρηματοδοτικών 
ων

ιρείας

μετά από φόρους(Β)
μίες μετά από φόρους(Α)+(Β)
ρείας

ετοχή – βασικά (σε €)
ηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποσβέσεων

της χρήσης που έληξε την 30η Σεπτεμ
Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανέ
ροσωπικού ήταν 87 άτομα για τον Όμι
βάρη επί των ακινήτων των εταιριών 
ρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειώ
υν προβεί σωρευτικά σε πρόβλεψη για
μένων προβλέψεων ανέρχεται σε € 10
012, ολοκλήρωσε την εξαγορά του συν
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, έναντι καταβολής συ
14 επί των Οικονομικών Καταστάσεων
του Ομίλου και της Εταιρείας για την π
ό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και απο
ατάσταση των εταιρειών του Ομίλου (
γούμενης περιόδου αναταξινομήθηκα

ΤΟΥ Δ.Σ.                                            

ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ
1810

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙ

Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ

οφορίες, που προκύπτουν από τις ο
αγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήπο

27 Νοε

Σ

TERTECH S
μηνιαία Οικο
οσά σε χιλ. ε

ΗΡΟΦΟΡΙΕ

ργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Ανωνύ
ntertech.gr

μηνάς Δημήτριος - Πρόεδρος (μη ε
νδράτος Διονύσιος - Αντιπρόεδρος
όπουλος Δημήτριος - Διευθύνων Σύ
Ευάγγελος - Μη εκτελεστικό μέλος
άκος Γεώργιος - Ανεξάρτητο μη εκ
ής Εμμανουήλ - Ανεξάρτητο μη εκτ
αος Γεωργ.Μουστάκης (Α.Μ ΕΛΤΕ
ΝΟΙ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α
γκτη ενδιάμεση οικονομική κατάστ

30.09.2014 31.12.2013

8.578 8
181

3.386 3
535

6.675 4
13.023 13
4.247 4

36.625 36

8.200 8
2.876 5

11.076 13
‐                                                           

11.076 13
2.399 2
735

6.829 5
15.584 13
25.548 22
36.625 36

01.01‐30.09.2014 01.01‐30.09.2
20.572 23
3.282 2

(1.752)                      (1.                     
(2.538)                      (2.                     
(2.604)                     (2.                     
(2.604)                      (2.                     

‐                                                           
(14)                                                     

(2.618)                      (2.                     
(2.618)                      (2.                     

                                 ‐                             
                   (0,2330)                    (0,22

(1.461)                     (1.                     

01.01‐30.09 2014 01.01‐30.09.2
18.772 20
4.251 3.                       

(4)                               (                         
(400)                          (                         
(457)                         (                         

‐                                                           
‐                                                           

(14)                                                     
(471)                          (                         

                                 ‐                             
                                 ‐                             
                   (0,0419)                    (0,06

84                                                        

βρίου 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικη
έρχεται στα 85 άτομα, ενώ της Εταιρεί
ιλο και 69 για την Εταιρεία.
του Ομίλου.
ν του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά
α επιβολή πρόσθετων φόρων για τις α
09 χιλ.  για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
νόλου των μετοχών της εταιρείας KB 
υνολικού τιμήματος € 3.345. Η υπεραξ
ν).
περίοδο που έληξε ανήλθαν στο ποσό
οφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργ
σημ. 31). 
αν για να καταστούν συγκρίσιμα με αυ

                                                          

ΕΝΟΠΟ

ΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (ενοποιημέν

ΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα κ
   ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν
τε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλ

εμβρίου 2014

ΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
(Σύμφωνα 

SA 
ονομική Έκθ
ευρώ, εκτός 

Σ  ΠΕΡΙΟΔΟ

ύμων Εταιρειών & Πίστεως

εκτελεστικό μέλος)
ς (εκτελεστικό μέλος)
ύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
ς
κτελεστικό μέλος
τελεστικό μέλος
Ε 1535)
Α.Ε
αση

3 30.09.2014 31.

.802 3.824
194 181
.386 ‐
536 1.851

4.883 5.041
.716 11.145

4.983 3.057
6.500 25.099

.200 8.200

.494 6.752

.694 14.952
‐       ‐                                           

.694 14.952

.735 2.399
816 446
.711 1.827
.544 5.475
.806 10.147

6.500 25.099

013 01.07‐30.09.2014 01.07‐
.909 7.104
.973 922

605) (617)                                    
386) (888)                                    
520) (898)                                   
520) (898)                                    

‐       ‐                                           
24    (4)                                        

496) (902)                                    
496) (902)                                    
      ‐                                   ‐              
222)                    (0,0803)             

288) (519)                                   

013 01.07‐30.09.2014 01.07‐
0.894 6.571
926 1.495                                  

124) 47                                        
695) (97)                                      
758) (104)                                   

‐       ‐
‐       ‐                                           

24    (4)                                        
734) (108)                                    
      ‐  ‐
      ‐                                   ‐              
653)                    (0,0096)             

(40)  77                                       

ητικό Συμβούλιο της Eταιρείας στις 27
ίας στα 71 άτομα. Στις 30 Σεπτεμβρίου

ά στη σημείωση 11 των οικονομικών κ
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού
(σημ. 23 επί των Οικονομικών Κατασ
IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚ
ξία που προέκυψε από την εν λόγω εξ

ό των €53 και €39  αντίστοιχα.
γάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντ

υτά της τρέχουσας περιόδου.

            ΕΛΛΗΝΙΚΟ
                                                                    O ΔΙΕ

                     ΔΗΜΗΤ
             Α.Δ

ΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘ

να και μη ενοποιημένα)

και μη ενοποιημένα)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ν σε μία γενική ενημέρωση για την ο
λη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανα

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α
ΑΡ

ΕΔΡΑ: ΑΦ
ΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΤ
με την απόφαση 4/507/28.0

εση περιόδο
και εάν αναφ

ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑ

.12.2013

3.860 Σύνολο ιδίων κεφα
194 Συγκεντρωτικές συ

‐ Σύνολο ιδίων κεφα
1.382
3.249

11.707
3.502

23.895

8.200 Λειτουργικές Δρα
7.223 Ζημιές προ φόρων

15.423 Πλέον / μείον προσ
‐                      Αποσβέσεις

15.423 Προβλέψεις 
2.735 Αποτελέσματα (έσ
532 Χρηματοοικονομικ
715 Απομειώσεις συμμ

4.490 Πλέον/ μείον προσ
8.472 που σχετίζονται με

23.895 Μείωση / (αύξηση
Μείωση / (αύξηση
(Μείωση) / αύξηση
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι κ
Καταβεβλημένοι φ
Σύνολο εισροών /

Επενδυτικές Δρασ
‐30.09.2013 Αγορά ενσώματων

6.691 Tόκοι εισπραχθέντ
981 Εισπράξεις από πώ

(307)              
Εισπράξεις από ακ

(551)               Σύνολο εκροών γι
(589)             
(589)               Χρηματοδοτικές Δ

‐                      Εισπράξεις βραχυπ
(18)                Εξοφλήσεις βραχυ

(607)               Εξοφλήσεις υποχρ
(607)               Δάνειο  προς τη θυ

                    ‐  Σύνολο εισροών/(
       (0,0540) Καθαρή μείωση στ

Ταμειακά Διαθέσιμ
(203)              Ταμειακά Διαθέσι

‐30.09.2013
5.906
1.135           

30                  
(96)                

(128)             
‐
‐                     

(18)               
(145)              

‐
                    ‐ 
       (0,0129)

58                 

 Νοεμβρίου 20 10.Δεν σημειώθηκε με
υ 2013 11. Δεν υπάρχουν λοιπ

12. Οι εταιρείες του Ο
     ενσωμάτωσής τους

καταστάσεων. 13. Στο τέλος της τρέχ
ύ €  30 χιλ. 14. Τα ποσά των πωλή
στάσεων).      του Ομίλου στη λή
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (Ποσά σε ευρώ)
ξαγορά  α) Έσοδα 

β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις

τική  δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και 
στ) Απαιτήσεις από
ζ) Υποχρεώσεις πρ

Ο, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δ.Τ. ΑΒ. 634465

ΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ

Σ

οικονομική κατάσταση και τα αποτε
ατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου 

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Α.Ε. ‐ ΔΙΕΘΝΕΙΣ Τ
Ρ.ΓΕ.Μ.Η :121826860
ΦΡΟΔΙΤΗΣ 24 & ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ
ΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
04.2009 του Διοικητικού Συμ

υ από 1 Ιανο
φέρεται διαφ

ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

αλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014
υνολικές ζημίες μετά από φόρους
αλαίων λήξης περιόδου (30.09.2014 κ

στηριότητες
ν (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
σαρμογές για:

οδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυ
κά έσοδα/ (έξοδα)
μετοχής σε θυγατρική και χρηματοοικ
σαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
ε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
η) αποθεμάτων
η) απαιτήσεων
η υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
φόροι
/(εκροών) από/(για) λειτουργικές δρ

στηριότητες
ν και ασώματων παγίων στοιχείων
τες
ώληση ενσώματων και άϋλων παγίων 

ύρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίο

ια επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Δραστηριότητες
προθέσμων δανείων
προθέσμων δανείων

ρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσ
υγατρική εταιρεία
(εκροών) από/(για) χρηματοδοτικές 
τα ταμ.διαθ.και ισοδύναμα περιόδου 
μα και ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου
ιμα και ισοδύναμα Λήξης Περιόδου

εταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή τ
πά συνολικά εισοδήματα/ (ζημίες) πο

Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις 
ς στις ενοποιημένες οικονομικές κατα
ουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχ
ήσεων και αγορών σωρευτικά από την
ήξη της τρέχουσας περίοδου, που έχο

αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μ
ό διευθυντικά στελέχη και μέλη της δ
ος τα διευθυντικά στελέχη και μέλη τ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤ

ελέσματα της εταιρείας   ΙΝΤΕΡΤΕ
του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
0000
Σ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ
από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
μβουλίου της Επιτροπής Κεφ

ουαρίου έως
φορετικά) 

Υ ΕΩΣ 30 ΣΕ

4 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
            

και 30.09.2013 αντίστοιχα)

01.01‐

            

            
            

υτικής δραστηριότητας             
            

ονομικών στοιχείων
ν κεφαλαίου κίνησης ή που 

            
            
            

            
            

ραστηριότητες (α)             

            
            

στοιχείων             

υ συνδεδεμένης εταιρείας            

            

            
            

σεις (χρεολύσια)             

δραστηριότητες (γ)             
(α) + (β) + (γ)             

            
            

τις λογιστικές εκτιμήσεις.
ου καταχωρήθηκαν απευθείας στην Κα
τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλο

αστάσεις του εννεαμήνου 2014  αναφέ
χές της μητρικής εταιρείας που κατέχο
ν έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθ
υν προκύψει από συναλλαγές τους με

Ό

μελών της διοίκησης
ιοίκησης
ης διοίκησης

Ο  ΟΙΚ

ΔΗΜΗ
          

ΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοπ
Ε

ΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩ
Ε

ΕΚ Α.Ε. -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟ
ικονομικές καταστάσεις καθώς και η

4 έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2
φαλαιαγοράς)

Σελί

ς 30 Σεπτεμβ

ΕΠΤΕΜΒΡIO

30.09.2014 30.09.2013

13.694 16.998
(2.618)           (2.496)                      
11.076 14.502

‐30.09 2014 30.09.2013 01

(2.538)           (2.386)                      
‐                                 

291                316                           
(139)              (108)                          
(19)                 27                              
779                792                           

(1.792)           1.013                        
450                2.193                        

1.904            (3.498)                      

(432)              (895)                          
(38)                 (76)                            

(1.533)           (2.622)                      

(53)                 (71)                            
6                    ‐                                 
‐                     4                                

1.304             ‐                                 

1.257            (67)                            

6.176            9.234                        
(5.634)           (6.849)                      
(103)              (304)                          

   
439                2.081                        
163                (608)                          
524                1.258                        
687                650                           

αθαρή Θέση της Εταιρίας και του Ομίλ
ος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφά
έρονται  στη σημείωση 14  των οικονο
ονται είτε από την ίδια είτε από θυγατ
θώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων
ε τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ο
Όμιλος Εταιρεία

801 1.058
193 147

2.149 2.589
314 106
749 714
15 15
0 0

ΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΗΤΡΙΟΣ Γ.ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ
 Α.Δ.Τ. Χ 000258

ποιημένα και μη ενοποιημ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΩΝ (ενοποιημένα και μη εν
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΛΟΓΙΕΣ (ΙΝΤΕΡΤΕΚ A.E
η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγ

2014

ίδα 45 από 45

βρίου 2014 

OY 2014 

30.09.2014 30.09.2013

15.423 17.735
(471)                     (734)                      

14.952 17.001

1.01‐30.09 2014 30.09.2013

(400)                     (695)                      
‐                           ‐                           

88                         84                          
(139)                     (108)                      
(19)                       32                          
395                      427                        

149                        

(1.792)                  939                        
(127)                     1.818                    
1.011                   (3.585)                   

(401)                    (427)                    
(26)                      (76)                       

(1.409)                  (1.442)                   

(39)                       (12)                         
6                          ‐                           
‐                           4                          

1.304                   ‐                             

1.271                  (8)                         

6.169                  7.948                  
(5.290)                 (6.849)                 
(103)                    (304)                    
(469)                    
307                     795                      
169                     (655)                    
510                     1.179                  
679                     524                      

λου κατά την τρέχουσα περίοδο.
άλαιο καθώς και η μέθοδος 
ομικών καταστάσεων .
τρικές  της επιχειρήσεις.
ν και υποχρεώσεων της Εταιρίας και
ρίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

ένα)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

οποιημένα)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

.) και του Ομίλου. 
κτή όποτε αυτή απαιτείται.

5 

 


