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ν ανωτέρω χ
αι, στις περ

 στοιχεία σε 

πορικό χαρτο
οπό την ρ
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μηση των συ

νεια: 

άνεια που δημ
ματικού επιτ
ρήσης, όταν 
 διαδικασίας
τιμολογιακή 
ημερών.  Π
ίται αβέβαιη
σης και ανα
ανεπίδεκτες 
ς. 

ώληση επενδ

περιουσιακά 
χαρακτηρίζ
αρχική αναγ
ι τα προκύ
της καθαρής 

εν λόγω επεν
τη σχετική 
ά με τις επε
βάση σχετικ

ονομικές Κατ
και εάν αναφ

ήσιμο ποσό κ
είωσης της α
υσιακό στοιχε

 της αξίας 
όταν υπάρχο
ς περιπτώσει

ενή) Χρημα

κά περιουσια
ούνται - ανά
κατηγορίες: 

ά στοιχεία σε 

ύσεις 
ενδύσεις  

περιουσιακά 
ύλογη αξία, π
Οι αγορές κ
γής που είνα
 

χρηματοοικον
ριπτώσεις πο

εύλογη αξία 

οφυλάκιο το
ευστοποίησή
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ς κινδύνους
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Εποπτέυουσα Αρχή:
Διεύθυνση διαδικτύου Ετα
Ημερομηνία έγκρισης από
Ετήσιων Οικονομικών Κα
Σύνθεση Διοικητικού Συμβ

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώμα

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Υπεραξία

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περι

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 ιδιο
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=
Μακροπρόθεσμες δανειακές υ
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρό
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υπ
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρ
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Κ

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων, χρ
και επενδυτικών  αποτελεσμάτ
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων
Ζημιές μετά από φόρους(Α)
 ‐  Μετόχους της Μητρικής Ετα
 ‐  Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μ
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημ
‐  Μετόχους της Μητρικής Εται
 ‐  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 
    o αντίστοιχος αριθμός του πρ
3. Δεν υφίστανται εμπράγματα
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χ
5. Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχου
     Το ποσό των λοιπών σωρευμ
6. Η Εταιρεία προέβει στη διόρ
   Οικονομικές καταστάσεις του
7. Οι Κεφαλαιακές Επενδύσεις 
8. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπ
    επίπτωση στην οικονομική κα

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. 
      Α.Δ.Τ. ΑΒ. 281

Τα παρακάτω στοιχεία και πληρ
 Συνιστούμε επομένως στον ανα

ΣΤΟΙΧΕΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ

INT
Ενδ
(πο

ΟΙΧΕΙΑ ΚΑ

Σ :
Υπου

αιρείας: www.
ό το Δ.Σ. των 
αταστάσεων:
βουλίου: Kοντο

Αλεξα
Πολιτ
Νίνος
Βασιλ
Κλειδ

: Ανέλε

ατα πάγια στοιχεία

ιουσιακά στοιχεία

σιακά στοιχεία

ΣΕΙΣ
00 μετοχές των € 0,73)
ων
οκτητών μητρικής (α)
)
(α)+(β)
ποχρεώσεις
θεσμες υποχρεώσεις
ποχρεώσεις
ρεώσεις

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

ρηματοδοτικών 
των

αιρείας

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

μετοχή – βασικά (σε €)
ρηματοδοτικών, επενδυτικών 
ν αποσβέσεων

της περιόδου που έληξε την 31 Μαρτ
Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2015 ανέρχ
ροσωπικού ήταν 84 άτομα για τον Όμ
α βάρη επί των ακινήτων των εταιριών
ρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειώ
υν προβεί σωρευτικά σε πρόβλεψη γ
μένων προβλέψεων ανέρχεται σε € 6
θωση λάθους με βάση το Διεθνές Λο
 Ομίλου, της χρήσης που έληξε την 3
του Ομίλου και της Εταιρείας για την

πό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και απ
ατάσταση των εταιρειών του Ομίλου

ΤΟΥ Δ.Σ.                                          

ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ
1810

ροφορίες, που προκύπτουν από τις 
αγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήπ

29 Μ

ΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ Ε

TERTECH S
διάμεσες Συν
σά σε χιλ. ευ

ΑΙ ΠΛΗΡΟ

υργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Ανω
.intertech.gr

ομηνάς Δημήτριος - Πρόεδρος (μη
ανδράτος Διονύσιος - Αντιπρόεδρο
τόπουλος Δημήτριος - Διευθύνων 
ς Ευάγγελος - Μη εκτελεστικό μέλ
λάκος Γεώργιος - Ανεξάρτητο μη ε
δής Εμμανουήλ - Ανεξάρτητο μη ε
εγκτη ενδιάμεση οικονομική κατάσ

31.03.2015
31.12.201

(ΑΝΑΜΟΡΦΩ

8.442

173

3.386

264

6.209

11.761
3.897

34.132 3

8.200
588

8.788
‐                                                         

8.788
1.980
857

6.343
16.166
25.345 2
34.132 3

01.01‐31.03.2015 01.01‐31.03.
6.661
993

(565)                                                  
(824)                                                  
(845)                                                 
(845)                                                  

‐                                                         
‐                                                         

(845)                                                  
(845)                                                  

                               ‐                             
                  (0,0752)                        (0

(467)                                                  

τίου 2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητ
χεται στα 85 άτομα, ενώ της Εταιρείας
μιλο και 67 για την Εταιρεία.
ν του Ομίλου.
ών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτι
ια επιβολή πρόσθετων φόρων για τις
67 χιλ.  για τον Όμιλο και την Εταιρεία
ογιστικό Πρότυπο 8 και αναμόρφωσε 
31η Δεκεμβρίου 2014 καθώς και της  
ν περίοδο που έληξε ανήλθαν στο πο
ποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών ο
 (σημ. 31). 

                                                         

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡ
(Σύμφωνα 

οικονομικές καταστάσεις, στοχεύο
ποτε είδους επενδυτική επιλογή ή ά

αίου 2015

ΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα
   ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (ενοποιημέ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

SA 
νοπτικές Οικο
υρώ, εκτός κ

ΟΦΟΡΙΕΣ
ΜΑ

ωνύμων Εταιρειών & Πίστεως

η εκτελεστικό μέλος)
ος (εκτελεστικό μέλος)
Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
λος
εκτελεστικό μέλος
κτελεστικό μέλος
σταση

14 
ΜΕΝΑ 31.03.2015 31.1

8.512 3.821

180 173

3.386 ‐

537 1.266

5.232 4.574

13.040 9.859
4.759 3.142

35.645 22.835

8.200 8.200
1.432 5.372
9.632 13.573

‐           ‐                                          
9.632 13.573
2.191 1.980
833 608

6.766 1.681
16.223 4.993
26.013 9.262
35.645 22.835

.2014 31.03.2015 01.01‐3
6.117 6.253
1.061 1.149

(563)    (359)                                   
(821)    (500)                                   
(778)    (516)                                  
(778)    ‐                                         

‐           ‐                                          
‐           ‐                                         

(778)    (516)                                   
(778)    ‐                                         
         ‐                                ‐               

0,0693)                 (0,0459)              

(456)    (329)                                   

τικό Συμβούλιο της Eταιρείας στις 29 
ς στα 71 άτομα. Στις 31 Μαρτίου 201

ικά στη σημείωση 11 των οικονομικώ
ς ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσ
α (σημ. 23 επί των Οικονομικών Κατα
τις προγενέστερες δημοσιευμένες
έναρξης της (1η Ιανουαρίου 2014).(σ
σό των €21.
ργάνων που ενδέχεται να έχουν σημ

       
                                                                     

               

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α
ΑΡ

ΕΔΡΑ: ΑΦ
ΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ
με την απόφαση 4/507/28.0
ουν σε μία γενική ενημέρωση για τη
άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να α

α και μη ενοποιημένα)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘ

ένα και μη ενοποιημένα)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ονομικές Κατ
και εάν αναφ

 

 ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΡΤΙΟΥ 20

12.2014

3.822
Σύνολο ιδίων κε
αντίστοιχα)‐αρχ

180 Διόρθωση λάθο

‐
Σύνολο ιδίων κε
αντίστοιχα)‐ανα

1.268 Συγκεντρωτικές

3.598
Σύνολο ιδίων κε
αντίστοιχα)

11.405
4.046

24.319

8.200 Λειτουργικές Δ
5.888 Ζημιές προ φόρ

14.088 Πλέον / μείον π
‐                  Αποσβέσεις

14.088 Προβλέψεις 
2.191 Αποτελέσματα 
589 Χρηματοοικονο

1.723 Απομειώσεις συ
5.727 Πλέον/ μείον πρ

10.231 που σχετίζοντα
24.319 Μείωση / (αύξη

Μείωση / (αύξη
(Μείωση) / αύξ
Μείον:
Χρεωστικοί τόκο
Καταβεβλημένο
Σύνολο εισροώ

Επενδυτικές Δρ
31.03.2014 Αύξηση μετοχικ

5.461 Αγορά ενσώματ
1.271 Tόκοι εισπραχθ

(216)          
Εισπράξεις από

(344)           Εισπράξεις από
(301)          Σύνολο εισροώ

‐                   Χρηματοδοτικέ
‐                  Εισπράξεις βραχ
‐                 Εξοφλήσεις βρα

(301)           Εξοφλήσεις υπο
‐                   Δάνειο  προς τη

                 ‐  Σύνολο εισροώ
    (0,0268) Καθαρή μείωση

Ταμειακά Διαθέ
(186)           Ταμειακά Διαθ

Μαίου 2015. 9.  Δεν σημειώθηκε
4 10. Δεν υπάρχουν λ

11. Οι εταιρείες του
     ενσωμάτωσής τ

ών καταστάσεων. 12. Στο τέλος της τρ
σού €  30 χιλ. 13. Τα ποσά των πω
αστάσεων).      του Ομίλου στη

(Ποσά σε ευρώ
σημ.2.4) α) Έσοδα 

β) Έξοδα
αντική  γ) Απαιτήσεις

δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές κ
στ) Απαιτήσεις α
ζ) Υποχρεώσεις 

    ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 29 ΜΑΙΟΥ 2015
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     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟ
             Α.Δ.Τ. ΑΒ. 634465

Α.Ε. ‐ ΔΙΕΘΝΕΙΣ Τ
Ρ.ΓΕ.Μ.Η :121826860
ΦΡΟΔΙΤΗΣ 24 & ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ
 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔ
04.2009 του Διοικητικού Συ
ην οικονομική κατάσταση και τα απ
ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύ

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Σ

ΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟ

ταστάσεις απ
φέρεται διαφ

ΟΥ ΑΠΟ 1
015

εφαλαίων έναρξης  χρήσεως (01.01.2
χικά δημοσιευμένο
ους βάσει του ΔΛΠ 8

εφαλαίων έναρξης  χρήσεως (01.01.2
αμορφωμένο

ς συνολικές ζημίες μετά από φόρους
εφαλαίων λήξης χρήσεως (31.03.201

Δραστηριότητες
ρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
προσαρμογές για:

(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επε
ομικά έσοδα/ (έξοδα)
υμμετοχής σε θυγατρική και χρηματο
ροσαρμογές για μεταβολές λογαριασ
αι με τις λειτουργικές δραστηριότητες
ηση) αποθεμάτων
ηση) απαιτήσεων
ξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών

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

ραστηριότητες
κού κεφαλαίου
των και ασώματων παγίων στοιχείων
θέντες

 πώληση ενσώματων και άϋλων παγί

 ακύρωση αύξησης μετοχικού κεφαλ
ών/(εκροών) για επενδυτικές δραστη
ές Δραστηριότητες
χυπροθέσμων δανείων
αχυπροθέσμων δανείων
οχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθ
η θυγατρική εταιρεία
ών/(εκροών) από/(για) χρηματοδοτι
η στα ταμ.διαθ.και ισοδύναμα περιόδ
έσιμα και ισοδύναμα Έναρξης Χρήσης
θέσιμα και ισοδύναμα Λήξης Χρήσης

ε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους
λοιπά συνολικά εισοδήματα/ (ζημίες
υ Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσ
τους στις ενοποιημένες οικονομικές κ
ρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν με
ωλήσεων και αγορών σωρευτικά από
η λήξη της τρέχουσας περίοδου, που 
)

ς
και αμοιβές διευθυντικών στελεχών κ
από διευθυντικά στελέχη και μέλη τη
προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλ

ΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
0000
Σ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2
μβουλίου της Επιτροπής Κε
οτελέσματα της εταιρείας   ΙΝΤΕΡ
ύου του εκδότη, όπου αναρτώνται ο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣ

ΟΦΟΡΙΕΣ

πό 1 Ιανουαρ
ορετικά) 

1 ΙΑΝΟΥΑ

2015 και 01.01.2014 

2015 και 01.01.2014 

            
15 και 31.03.2014 

01.01‐

            

            
            

ενδυτικής δραστηριότητας             
            

οοικονομικών στοιχείων             
σμών κεφαλαίου κίνησης ή 
ς:

            
            

ν)             

α             
            

ς δραστηριότητες (α)             

ν             
            

ίων στοιχείων             

λαίου συνδεδεμένης             
ηριότητες (β)             

            
            

θώσεις (χρεολύσια)             

ικές δραστηριότητες (γ)             
δου (α) + (β) + (γ)             
ς             
ς             

ς ή τις λογιστικές εκτιμήσεις.
ς) που καταχωρήθηκαν απευθείας στη
σεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Ό
καταστάσεις της χρήσεως 2014  αναφ
ετοχές της μητρικής εταιρείας που κα
ό την έναρξη της οικονομικής χρήσης
έχουν προκύψει από συναλλαγές το

Ό

και μελών της διοίκησης
ης διοίκησης
λη της διοίκησης

Ο  ΟΙΚ

ΔΗΜΗ
           

2015 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 20
φαλαιαγοράς)
ΡΤΕΚ Α.Ε. -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧ
οι οικονομικές καταστάσεις καθώς 

ΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙ
Ε

ΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενο
Ε

Σελί

ρίου έως 31 

ΑΡΙΟΥ ΕΩ

31.03.2015 31.03.2014

6.713 11.259

2.920 2.435

9.632 13.694

(845)              (778)                          

8.788 12.916

‐31.03 2015 31.03.2014 01

(824)              (821)                          
‐                                 

98                  106                           
3                    (4)                               
‐                     ‐                                 

260                260                           
‐                        

(976)              (346)                          
2.412            (266)                          
(59)                 70                              

(261)              (258)                          
‐                     (24)                            

651                (1.283)                      

‐                             
(21)                 (7)                               
0                    1                                

‐                     ‐                                 

‐                      1.304                        
(20)                 1.298                        

2.305            1.650                        
(2.903)           (1.817)                      

(36)                 (34)                            
   

(634)              (201)                          
(4)                   (186)                          

1.037            523                           
1.033            337                           

ην Καθαρή Θέση της Εταιρίας και του
Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους
φέρονται  στη σημείωση 14  των οικον
ατέχονται είτε από την ίδια είτε από θ
ς, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτή
υς με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυ
Όμιλος Εταιρεία

84 71
240 129

2.088 2.423
304 83
193 193

1 1
0 0
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Σ 31 

31.03.2015 31.03.2014

14.088 15.423

‐ ‐

‐ ‐

(516)                      (301)                      

13.573 15.123

1.01‐31.03 2015 31.03.2014
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‐                            ‐                           
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3                            (4)                           
‐                             ‐                             

141                       129                       
‐                             ‐                             
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(141)                     (128)                    
‐                            (24)                      
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(21)                       (5)                         
0                           1                          

‐                             ‐                             

‐                             1.304                    
(20)                       1.300                  

2.305                   1.650                  
(2.523)                  (1.738)                

(36)                       (34)                      
‐                             ‐                             

(254)                     (122)                    
(6)                          (180)                    

1.023                   510                     
1.017                    330                       

υ Ομίλου κατά την τρέχουσα περίοδο
ς κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος 
νομικών καταστάσεων .
θυγατρικές  της επιχειρήσεις.
σεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας
υτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως ε

A.E.) και του Ομίλου. 
ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ενοποιημένα)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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