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α παραπάνω 

βάνει πληρο
ν 2, 2α, 4 
σα στο οποίο
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Ο μέτοχος σ
Αντιπρόσωπο
μέτοχο. Νομ
μέχρι τρία (3
 
Ο αντιπρόσ
υποχρεούται
του πρακτικο
δημοσιότητα
του αντιπρο
Γενικής Συνέ
τους. 
 
Ο αντιπρόσω
συνεδρίασης
χρήσιμο στο
άλλα συμφέ
παραγράφου
 
α) είναι μέτο
οποία ελέγχε
 
β) είναι μέλ
που ασκεί το
μέτοχο ο οπο
 
γ) είναι υπά
εταιρείας ή 
τον έλεγχου 
 
δ) είναι σύζυ
στις περιπτώ
 
Ο διορισμός
στην εταιρεί
συνεδρίασης
εμφανίζοντα
εμποδίζει τον
στον κάθε λο

Δικαιώματα

Με αίτηση μ
κεφαλαίου, τ
μετόχων, ορ
σαράντα πέν

ημερομηνία 
περιέχει το α
διοικητικό σ
σύγκληση δ
του μονομελ
ασφαλιστικώ
καθώς και η 

Με αίτηση μ
κεφαλαίου, τ
συνέλευσης,
Διοικητικό Σ
πρόσθετα θέ
Συμβουλίου,

NTERTECH 
ήσια Οικονομ
οσά σε χιλ.ευ

συμμετέχει σ
ος που ενεργ
μικά πρόσωπ
3) φυσικά πρ

ωπος ψηφίζ
ι να αρχειοθ
ού της Γενικ
α, από την κ
σώπου με τι
έλευσης, ακό

ωπος μετόχο
ς της Γενική
ους μετόχου
έροντα πλην
υ μπορεί να π

οχος που ασκ
εται από το μ

ος του Διοικ
ον έλεγχο τη
οίος ασκεί το

άλληλος ή ο
άλλου νομικ
 της εταιρεία

υγος ή συγγ
ώσεις α΄ έως 

ς και η ανάκ
ία με τους ί
ς της Γενική
αι σε περισσ
ν μέτοχο να
ογαριασμό α

α Μειοψηφί

ετόχων, που
το διοικητικό
ρίζοντας ημέρ
ντε (45) ημέρ

επίδοσης τ
αντικείμενο τ
συμβούλιο εν
ιενεργείται α
λούς πρωτοδ
ών μέτρων. Σ
 ημερήσια δι

ετόχων, που
το Διοικητικό
, που έχει ήδ
Συμβούλιο δε
έματα πρέπε
, κατά το άρ

 SA 
μική Έκθεση
υρώ, εκτός κ

στη Γενική 
γεί για περισ
πα μετέχουν
ρόσωπα. 

ζει σύμφων
ετεί τις οδηγ
κής Συνέλευ
καταχώριση τ
ις οδηγίες π
όμη και αν η

ου υποχρεού
ής Συνέλευσ
ς για την αξ
ν των συμφ
προκύπτει σύ

κεί τον έλεγχ
μέτοχο αυτό

κητικού Συμ
ης εταιρείας 
ον έλεγχο τη

ορκωτός ελε
κού προσώπο
ας, 

ενής πρώτου
 και γ΄. 

κληση αντιπ
διους τύπου
ς Συνέλευση
σότερους το
 ορίζει διαφ
αξιών σε σχέσ

ίας των Μετ

υ εκπροσωπο
ό συμβούλιο
ρα συνεδρία
ρες από την 

της αίτησης 
της ημερήσια
ντός είκοσι 
από τους αιτ
δικείου της έ
Στην απόφασ
άταξη. 

υ εκπροσωπο
ό Συμβούλιο
δη συγκληθε
εκαπέντε (15
ι να δημοσιε
ρθρο 26, επτ

 χρήσεως απ
και εάν αναφ

Συνέλευση 
σσότερους με
ν στη Γενική

να με τις ο
γίες ψήφου γ
σης στην αρ
της στο Μητ
ου έχει λάβ
η ψήφος του

ται να γνωσ
ης, κάθε συ
ξιολόγηση τ
φερόντων τ
ύγκρουση συ

χο της εταιρ
, 

βουλίου ή τ
ή άλλου νομ
ης εταιρείας 

γκτής της ε
ου ή οντότη

υ βαθμού με

ροσώπου το
υς τουλάχιστ
ης. Αν ο μέ
ου ενός λο
ορετικούς αν
ση με ορισμέ

τόχων και τ

ούν το ένα ε
 υποχρεούτα
σης αυτής, η
  

 στον πρόε
ας διάταξης.
(20) ημερώ
τούντες μετό
έδρας της ετα
ση αυτή ορίζ

ούν το ένα ε
ο υποχρεούτα
εί, πρόσθετα
5) τουλάχιστ
εύονται ή να
τά (7) τουλά

πό 1 Ιανουαρ
φέρεται διαφ

είτε αυτοπρ
ετόχους μπο
ή Συνέλευση

οδηγίες του 
για τουλάχισ
ρμόδια αρχή
τρώο Ανωνύ
ει δεν επηρε
υ αντιπροσώπ

στοποιεί στην
υγκεκριμένο 
του κινδύνου
του μετόχου
υμφερόντων

ρείας ή είναι 

της εν γένει 
μικού προσώ

εταιρείας ή μ
ητας που ελέ

ε ένα από τα

ου μετόχου 
τον τρεις (3
έτοχος κατέχ
γαριασμούς 
ντιπροσώπου
ένη Γενική Σ

τρόπος άσκη

εικοστό (1/20
αι να συγκαλ
η οποία δεν 

δρο του διο
 Εάν δεν συ
ών από την 
όχους με δα
αιρείας, που
ζονται ο τόπ

εικοστό (1/20
αι να εγγράψ
α θέματα, εά
τον ημέρες π
 γνωστοποιο
χιστον ημέρ

ρίου έως 31 
ορετικά) 

ροσώπως είτ
ρεί να ψηφίζ
η ορίζοντας 

 μετόχου ε
στον ένα (1)
 ή, εάν η απ
ύμων Εταιρει
εάζει το κύρ
που ήταν απ

ν εταιρεία, π
 γεγονός, το
υ να εξυπηρ
υ. Κατά την
ν ιδίως όταν 

άλλο νομικό

 διοίκησης τ
ώπου ή οντότ

μετόχου που
έγχεται από 

 φυσικά πρό

γίνεται εγγρ
) ημέρες πρ
χει μετοχές 
 αξιών, ο 
υς για τις με
Συνέλευση. 

ησης 

0) του καταβ
λεί έκτακτη γ
πρέπει να απ

οικητικού σ
υγκληθεί γεν
επίδοση της
απάνες της ε
 εκδίδεται κ
ος και ο χρό

0) του καταβ
ψει στην ημε
άν η σχετική
πριν από τη 
ούνται, με ευ
ες πριν από 

Σελί

 Δεκεμβρίου 

τε μέσω αντ
ζει διαφορετ
 ως εκπροσ

εφόσον υφί
 έτος, από τ
πόφαση υπο
ιών. Η μη σ
ρος των απο
οφασιστική 

πριν από την
ο οποίο μπο
ρετήσει ο αν
ν έννοια τη
ο αντιπρόσω

ό πρόσωπο η

της εταιρείας
τητας που ελ

υ ασκεί τον 
 μέτοχο, ο ο

όσωπα που α

ράφως και κ
ριν από την 
μιας εταιρεία
περιορισμός 
ετοχές που ε

βεβλημένου 
γενική συνέλ
πέχει περισσ

συμβουλίου. 
νική συνέλευ
ς σχετικής α
εταιρείας, με
ατά τη διαδι
όνος της συν

βεβλημένου 
ερήσια διάταξ
ή αίτηση περ
γενική συνέ
υθύνη του Δ
 τη γενική σ
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τιπροσώπων.
τικά για κάθε
σώπους τους

στανται και
την υποβολή
οβάλλεται σε
συμμόρφωση
φάσεων της
για τη λήψη

ν έναρξη της
ορεί να είναι
ντιπρόσωπος
ς παρούσας
ωπος : 

η οντότητα η

ς ή μετόχου
λέγχεται από

 έλεγχο της
οποίος ασκεί

αναφέρονται

κοινοποιείται
 ημερομηνία
ας οι οποίες
 αυτός δεν
εμφανίζονται

 μετοχικού 
λευση των 
σότερο από 

Η αίτηση 
υση από το 
αίτησης, η 
ε απόφαση 
ικασία των 
νεδρίασης, 

 μετοχικού 
ξη γενικής 
ριέλθει στο 
έλευση. Τα 
Διοικητικού 
συνέλευση. 
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Η αίτηση γι
αιτιολόγηση 
ημερήσια διά
δεκατρείς (1
τίθεται στη δ
σχέδιο απόφ

Με αίτηση μ
κεφαλαίου, 
ημέρες πριν 
έχουν περιλ
περιέλθει στ
της γενικής σ

Με αίτηση μ
μετοχικού κε
τη λήψη απ
θέματα, ορίζ
μετόχων, η 
χρονολογία 
προηγούμεν
πρόσκλησης 
των σχετικώ

Μετά από 
τουλάχιστον
υποχρεούται
τις υποθέσει
των θεμάτων

Επίσης, με α
μετοχικού κ
συνέλευση, 
κάθε μέλος 
παροχή προς

Μετά από α
μετοχικού κ
προηγούμεν
συνέλευση 
κατάσταση τ

Με αίτηση με
λήψη αποφ
ενεργείται με

Σε όλες τ
αποδεικνύου
άσκηση του 
Ε.Χ.Α.Ε. ή 
αρχείου της 

NTERTECH 
ήσια Οικονομ
οσά σε χιλ.ευ

α την εγγρ
 ή από σχέδι
άταξη δημοσ
13) ημέρες 
διάθεση των 
φασης που έχ

ετόχων που 
το Διοικητικ
 από την ημε
ηφθεί στην 
το Διοικητικό
συνέλευσης.

ετόχου ή με
εφαλαίου, ο
ποφάσεων α
ζοντας ημέρ
οποία όμως 
της αναβολ
ης και δεν
 των μετόχω
ών προϋποθέσ

αίτηση οπο
ν πλήρεις η
ι να παρέχει 
ς της εταιρε
ν της ημερήσ

αίτηση μετόχ
κεφαλαίου, τ
εφόσον είνα
του διοικητ
ς τα πρόσωπ

αίτηση μετόχ
κεφαλαίου 
ης παραγρά
πληροφορίες
της εταιρείας

ετόχων  εκπ
άσεως επί 
ε ονομαστική

ις ανωτέρω
υν τη μετοχι
 σχετικού δικ
η πιστοποίη
 Ε.Χ.Α.Ε. και

 SA 
μική Έκθεση
υρώ, εκτός κ

αφή πρόσθε
ο απόφασης
σιοποιείται με
πριν από τη
 μετόχων στ
χει υποβληθε

 εκπροσωπο
κό Συμβούλι
ερομηνία της
αρχική ή τη
ό Συμβούλιο
. 

ετόχων που ε
 πρόεδρος τ
από τη γενικ
ρα συνέχισης
 δεν μπορεί 
λής. Η μετά 
ν απαιτείτα
ων, σε αυτή
σεων. 

οιουδήποτε 
ημέρες πριν 
 στη γενική 
ίας, στο μέτ
σιας διάταξη

χων, που εκ
το διοικητικ
αι τακτική, τ
τικού συμβο
πα αυτά από 

χων, που εκ
η οποία υπ
άφου, το διο
ς για την π
ς. 

ροσωπούντω
κάποιου θέ
ή κλήση. 

ω αναφερόμ
κή τους ιδιό
καιώματος. Τ
ηση της μετ
 της Εταιρεία

 χρήσεως απ
και εάν αναφ

ετων θεμάτω
ς προς έγκρισ
ε τον ίδιο τρ
ην ημερομη
την ιστοσελίδ
εί από τους μ

ούν το ένα ε
ιο θέτει στη
ς γενικής συ
ην αναθεωρη
ο επτά (7) τ

εκπροσωπού
της συνέλευ
κή συνέλευσ
ς της συνεδ
 να απέχει π
 από αναβολ
ι η επανάλ
ν μπορούν ν

μετόχου, π
 από τη γ
συνέλευση τ
ρο που αυτέ
ς. 

κπροσωπούν
κό συμβούλ
α ποσά που,
υλίου ή του
οποιαδήποτε

κπροσωπούν
ποβάλλεται 
οικητικό συμ
πορεία των 

ων  το  1/20 
ματος της 

μενες περιπ
ότητα και το
Τέτοια απόδε
τοχικής ιδιότ
ας. 

πό 1 Ιανουαρ
φέρεται διαφ

ων στην ημ
ση στη γενικ
ρόπο, όπως η
νία της γεν
δα της εταιρ
μετόχους. 

ικοστό (1/20
η διάθεση τω
υνέλευσης, σ
ημένη ημερή
ουλάχιστον 

ύν το ένα εικ
σης υποχρεο
ση, τακτική 
δρίασης, αυτ
περισσότερο 
λή γενική σ
ληψη των 
να μετέχουν

που υποβάλ
γενική συνέλ
τις αιτούμενε
ές είναι χρήσ

ν το ένα εικο
ιο υποχρεού
, κατά την τ
υς διευθυντέ
ε αιτία ή σύμ

ν το ένα πέ
στην εταιρ
μβούλιο υπο
 εταιρικών 

  του καταβε
ημερησίας  

πτώσεις οι 
ν αριθμό τω
ειξη αποτελε
τητας με απ

ρίου έως 31 
ορετικά) 

μερήσια διάτ
κή συνέλευση
η προηγούμε
ικής συνέλε
είας, μαζί με

0) του καταβ
ων μετόχων
σχέδια αποφά
ήσια διάταξη
ημέρες πριν

κοστό (1/20)
ούται να ανα
 ή έκτακτη,
τή που ορίζε
 από τριάντ
συνέλευση α
διατυπώσεω

ν και νέοι μέ

λλεται στην
λευση, το 
ες συγκεκριμ
σιμες για την

οστό (1/20)
ύται να ανα
τελευταία διε
ές της εταιρ
μβαση της ετ

έμπτο (1/5) 
ρεία εντός 
οχρεούται να
υποθέσεων 

εβλημένου ε
διατάξεως 

αιτούντες 
ων μετοχών 
εί η προσκόμ
πευθείας ηλε

Σελί

 Δεκεμβρίου 

ταξη συνοδε
η και η αναθ
ενη ημερήσι
ευσης και τα
ε την αιτιολό

βεβλημένου 
, έξι (6) το
άσεων για θ
, αν η σχετι
ν από την η

) του καταβε
αβάλει μια μ
, για όλα ή
εται στην α
α (30) ημέρ
αποτελεί συν
ων δημοσίε
έτοχοι, με τη

ν εταιρεία 
διοικητικό σ
μένες πληρο
ν πραγματική

 του καταβε
ακοινώνει σ
ετία, καταβλή
ρείας, καθώς
ταιρείας με α

 του καταβε
της προθεσ
α παρέχει σ
και την πε

εταιρικού κεφ
γενικής συν

μέτοχοι οφ
που κατέχου
μιση βεβαίωσ
εκτρονική σ
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εύεται από 
θεωρημένη 
α διάταξη, 
αυτόχρονα 
όγηση ή το 

 μετοχικού 
ουλάχιστον 
έματα που 
ική αίτηση 
μερομηνία 

εβλημένου 
μόνο φορά 
 ορισμένα 
ίτηση των 
ρες από τη 
νέχιση της 
ευσης της 
ην τήρηση 

πέντε (5) 
συμβούλιο 
φορίες για 
ή εκτίμηση 

εβλημένου 
στη γενική 
ήθηκαν σε 
ς και κάθε 
υτούς.  

εβλημένου 
σμίας της 
στη γενική 
εριουσιακή 

φαλαίου, η 
νελεύσεως 

φείλουν να
υν κατά την
σης από την
σύνδεση του
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ν 
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ατα Εσωτερ
ικασία οικο

σωτερικός έ
ματοποιείται
ουργίας της 
λειστικής απ
ρείας. Δεν μ
γεία διευθυν
τος ή εξ αγ
άρτητος, δε
τεύεται από 

ιώνεται ότι ο
κανονιστικού
α 7 και 8 
4/2000 του 
φαση του Δ.Σ

έλη του Διο
χου, να παρ
ηση της Ετ
κολύνουν την

 την άσκησ
ουδήποτε β
ρείας και να έ

αιρεία έχει ε
εξασφαλίζου
θών. Παράλλ
τα σημαντικά

παραβολές 
ριασμών εσό

ά διαχειρισ
υφίστανται κ
Εταιρείας.  

σθετα πληρ
κά με τα στ
ωπαϊκού Συμβ

παιτούμενες 
ριέχονται ήδ
φέρεται στις π

κά με τις απ
4/25/ΕΚ, δεν
ώματα ελέγχ

κά με τις απ
4/25/ΕΚ, δεν

κά με τις απ
4/25/ΕΚ, η τ
λευση σύμφ
βουλίου γίνε
ητικού Συμβ
ενη Γενική Σ

NTERTECH 
ήσια Οικονομ
οσά σε χιλ.ευ

ρικού Ελέγ
ονομικών αν

λεγχος της 
 σύμφωνα 
 Εταιρείας. 
πασχόλησης
πορεί να ορ
ντικό στέλεχ
γχιστείας. Ο 
εν υπάγεται 
την Επιτροπ

ο έλεγχος στ
ύ πλαισίου τ
του εν λόγ
Δ.Σ. της Επι
Σ. της Επιτρο

οικητικού Συ
ρέχουν πληρ
ταιρείας οφε
ν άσκηση κα

ση του ελέγχ
ιβλίου, εγγ
έχει πρόσβασ

επενδύσει στ
υν μέσα από
ληλα ανάλυσ
ά πεδία της ε

πραγματοπο
όδων και εξό

στικά ή εποπ
κατά την παρ

ροφοριακά σ
τοιχεία γ, δ,
βουλίου η Ετ

πληροφορίε
δη σε άλλο
πρόσθετες π

παιτούμενες 
ν υφίσταντα
χου στους κα

αιτούμενες π
 υφίσταται κ

παιτούμενες 
ροποποίηση 
φωνα με τα ο
εται από τ
βουλίου η απ
Συνέλευση. 

 SA 
μική Έκθεση
υρώ, εκτός κ

γχου και δ
ναφορών. 

 Εταιρείας 
με το πρόγρ
Η Υπηρεσί

. Ο εσωτερ
ρισθεί ως εσ
χος ή συγγε
 εσωτερικός
 ιεραρχικά 
ή Ελέγχου τ

τη βάση του 
ου ν. 3016/
γω νόμου, 
τροπής Κεφα
οπής Κεφαλα

υμβουλίου ο
ροφορίες κα
είλει να πα
ατάλληλου κα

χου της η Υ
ράφου, αρχ
ση σε οποιαδ

την ανάπτυξ
ό σειρά δικλ
ση των αποτ
επιχειρηματικ

οιούνται με
όδων με επαρ

πτικά όργαν
ρούσα χρονικ

στοιχεία 
 στ, η και θ
ταιρεία δηλώ

ες του στοιχε
ο τμήμα της
ληροφορίες 

 πληροφορίε
αι κανενός ε
ατόχους. 

πληροφορίες
κανένας είδο

πληροφορίε
 του Καταστ
οριζόμενα στ
ην Γενική 
πόφαση λαμ

 χρήσεως απ
και εάν αναφ

ιαχείρισης 

διενεργείται 
ραμμα ελέγχ
ία αποτελείτ
ικός ελεγκτ
σωτερικός ελ
ενής των π
ς ελεγκτής 
σε καμία 

του Διοικητικ

οποίου συντ
/2002, όπως
καθώς επίση
αλαιαγοράς,
αιαγοράς με 

οφείλουν να
ι γενικά να 
αρέχει στην 
αι αποδοτικο

Υπηρεσία Εσ
χείου, τραπ
δήποτε υπηρ

ξη και συντή
λείδων ασφ
τελεσμάτων 
κής δραστηρ

εταξύ πραγ
ρκή λεπτομε

να ή επιτρο
κή στιγμή άλ

θ της παρ. 1
ώνει τα ακόλ

είου (γ) της 
ς Ετήσιας Ο
 του άρθρου 

ες του στοιχ
είδους τίτλο

ς του στοιχε
υς περιορισμ

ς του στοιχε
τατικού της Ε
τον κ.ν.2190
Συνέλευση. 
βάνεται από

πό 1 Ιανουαρ
φέρεται διαφ

κινδύνων 

 από την Υ
χου που περ
ται από έν
τής ορίζεται 
λεγκτής μέλο
παραπάνω μ
κατά την ά
άλλη υπηρε
κού Συμβουλ

τάσσεται και 
ς ισχύει σήμε
ης και με β
 όπως ισχύε
αριθμό 3/34

α συνεργάζο
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Προς τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» 
με δ.τ. «INTEΡΤΕΚ Α.Ε.». 
 
 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 
– ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. δ.τ. ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική 
και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις εταιρικές και ενοποιημένες 
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που 
η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 
εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 
δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από 
τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
 
Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. δ.τ. ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη 
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του 
άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

 
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα 
πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 
 
 
 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014 
 
 
 

Γεράσιμος Αναστ. Ζαφειράτος 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 20901 
ΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 58, Ν.ΙΩΝΙΑ Τ.Κ. 142 35 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 168 
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