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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
 

2. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης  
 

3. Επεξηγηματική Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
 

4. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 
 

5. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

6. Βασικές Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης που έληξε την 31.12.2014 
 

• Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  
• Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
• Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
• Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 
7. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
 
 
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας (σελίδες 81 ) εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Μαρτίου 2015. 
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ούδασε  στο 
ποφοίτησε το 

P.M.NOMIKO
ομικός Διευθ

Σελ

 Δεκεμβρίου 

εταφορών  στ

ειρία  στον 
κινητής  κα

ολιτόπουλος 
κι  έως  το 199
εύθυνση της 
ola  Inc  για  το
καριέρας  το
ου,  αλλά  και 
ι  ανέπτυξε  πο
ιστικός παράγ
του 2008 ανέλ
στόχο την ανα
τις οποίες έφε
Ιανουάριο  το

στικού  αντιπρ
ο στην αγορά
α την περαιτέ
έρει να επανα
εχνολογίας στ

οίτησε από τ
στο Southba
arketing Man
α  Mobitel  Α.
ican  Α.Ε,  ολο
μικών  Σπουδώ
(Διευθυντής 

και Διευθύνων
ν   Οκτώβριο 2

ρο. Μετά την
εων  της  Ανω
ρολογικών , ε
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ 
γότερα “πέρα
την  αποχώρ
οπότε  και 
Σ ΟΕ, εταιρεί
σύνταξης  επιχ
πελατολόγιο, 

υπηρεσιών. 
σει προς τα δ

Οικονομικό  Π
1986. Απέκτη

S  LTD,  AEGEU
υντής επί σειρ
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ον  χώρο  του

κλάδο  των
ι  ασύρματης
ξεκίνησε  τη
90  κατείχε  τη
εταιρείας. To
ον  τομέα  της
υ,  κατείχε  τη
τη θέση  του
ολλά  από  τα
γοντας για να
λαβε τη θέση
αδιοργάνωση
ερε εις πέρας
ου 2011,  ο  κ.
ροσώπου  των
ά τεχνολογιών
ρω ανάπτυξή
ατοποθετήσει
την Ελλάδα. 

ην σχολή  Ι.Μ
nk University
nagement στο
Ε  (S.P  Wind‐
κληρώνοντας
ών).  Από  τον
Πωλήσεων –
ν Σύμβουλος.
2007  έως τον

ν αποφοίτηση
τάτης  Σχολής
εργατικών και
ΕΝΩΣΗ  ΑΕΓΑ,
σε” σταδιακά
ηση  από  τον
ίδρυσε  την
ία η οποία με
χειρηματικών
στους  πλέον
Σήμερα,  ως

δρώμενα στον

Πανεπιστήμιο
ησε  

US  SHIPPING
ρά ετών. 

1 

υ 

ν 
ς 
η 
η 
o 
ς 
η 
υ 
α 
α 
η 
η 
ς 
. 
ν 
ν 
ή 
ι 

Μ 
y 
ο  
‐
ς 
ν 
– 
. 
ν 

η 
ς 
ι 
, 
ά 
ν 
 
ε 
ν 
ν 
ς 
ν 

ο 

 



\\\\ 

 

v
Π
Κ
α
Δ

 
Κατά 
συχνό

 

Ον

Κον

Πο

Αλε

Ξην

Νίν

Βα

Ρόρ

Κεφ

Κλε

Κα
 
 

IV. Επ
 
Κατά 
Ελέγχ
μη εκτ
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β) στο
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κατασ
δ)  στ
αντικε
αφορ
 
Αποστ
εταιρ
της Ετ
κανον
εντοπ
 
Η Επιτ
 
Διευκ
ενδιά
Εταιρ
τρόπο

IN
Ετή
(πο

vi. Ο Βαγγέλη
Πανεπιστημίο
Κλωστοϋφαντ
απέκτησε  μεγ
Διευθυντής στ

την  περίοδο
ότητα παρακο

οματεπώνυμο

ντομηνάς Π. Δ

λιτόπουλος Ι.

εξανδράτος Σ

νταράκου Κ. Ε

νος Ευάγγελο

σιλάκος Κ.Γεώ

ρρης Ιωάννης

φαλογιάννης 

ειδής Εμμανο

ράλης Αντώνι

πιτροπή Ελέγχ

την Έκτακτη Γ
χου του άρθρο
τελεστικά Μέ

μοδιότητες κα
ην παρακολού
ον έλεγχο του
σωτερικού ελ
ην παρακολού
στάσεων της Ε
την  επισκόπ
ειμενικότητας
ά την παροχή

τολή της Επιτ
ικών εργασιώ
ταιρείας χρημ
νιστικό πλαίσ
πισμός και η α

τροπή Ελέγχο

κρινίζεται  ότι 
άμεσων  οικον
εία, ούτε συν
ο αυτό η αντικ

NTERTECH 
ήσια Οικονομ
οσά σε χιλ.ευ

ης Νίνος γενν
ου  Αθηνών
τουργίας των 
γάλη  εμπερία
τον Όμιλο εστ

ο  01/01‐31/1
ολούθησης απ

ο 

Δημήτριος 

 Δημήτριος 

.Διονύσιος 

Ελένη 

ς 

ώργιος   

ς   

Μιχαήλ   

ουήλ   

ιος   

χου 

Γενική Συνέλε
ου 37 Ν.3693/
έλη κ.κ Γεώργι

αι υποχρεώσε
ύθηση της δια
 συστήματος 
λέγχου της Ετα
ύθηση της πορ
Εταιρείας, 
πηση  και  πα
ς και  της ανε
ή στην Εταιρία

τροπής Ελέγχο
ών, ο έλεγχος 
ματοοικονομικ
ιο, η περιφρο
αντιμετώπιση 

ου κατά τη διά

ο  Τακτικός  Ε
νομικών  κατα
νδέεται με οπ
κειμενικότητα

 SA 
μική Έκθεση
υρώ, εκτός κ

ήθηκε στην Μ
,  στο  τμή
Αργυρών  (Κλ
α  στα  Οικονο
τίασης «Πλατ

12/2014  το  Δ
πό τα μέλη ήτα

ευση της 14 Φ
/2008, ως εξή
ιος Βασιλάκος

εις της Επιτρο
αδικασίας της
διαχείρισης κ
αιρείας, 
ρείας του υπο

αρακολούθησ
ξαρτησίας  το
α άλλων υπηρ

ου είναι η δια
της αξιοπιστί
κής πληροφόρ
ούρηση των ε
των σημαντικ

άρκεια της χρή

Ελεγκτής  της 
αστάσεων,  δε
ποιαδήποτε άλ
α, η αμεροληψ

 χρήσεως απ
και εάν αναφ

Μήλο των Κυ
ήμα  Διοίκη
λωστήρια Αττ
ομικά  και  στη
ής» και σήμερ

Διοικητικό  Συ
αν η ακόλουθ

Αριθμός Συνε
κατά τη διάρ

θητείας
17
17

15

2

17

15

2

5

15

2

Φεβρουαρίου 
ς : το μη εκτε
ς και Εμμανου

οπής Ελέγχου 
 χρηματοοικο
κινδύνων, καθ

οχρεωτικού ελ

ση  θεμάτων 
υ νόμιμου ελ
ρεσιών από το

ασφάλιση της
ίας της παρεχ
ρησης, η συμ
επενδύσεων κ
κότερων κινδύ

ήσεως 2014 σ

Εταιρείας,  ο 
εν  παρέχει  ά
λλη σχέση με
ψία και η ανεξ

πό 1 Ιανουαρ
φέρεται διαφ

κλάδων το 19
ησης  Επιχει
ικής – Κλωστή
η  Διοίκηση.  Μ
ρα είναι Οικον

υμβούλιο  της
θη : 

εδριάσεων 
ρκεια της 
ς του 

2014 ,ορίσθη
λεστικό Μέλο
υήλ Κλειδής.

συνίστανται :
ονομικής πληρ
θώς και στην π

λέγχου των ατ

συναφών  μ
λεγκτή ή  του 
ο νόμιμο ελεγκ

ς αποτελεσμα
χόμενης προς 
μόρφωση της
και των περιο
ύνων. 

συνήλθε  μια (

οποίος  διενε
άλλου  είδους
ε την Εταιρεία
ξαρτησία του.

ρίου έως 31 
ορετικά) 

953. Είναι πτυ
ιρήσεων.  Ερ
ήρια Πρεβέζη
Μετέπειτα  εργ
νομικός  Διευ

ς  Εταιρείας  σ

Αριθμός 
που

ηκαν νέα μέλη
ος κ.Ευάγγελο

: 
ροφόρησης,  
παρακολούθη

τομικών και ε

με  την  ύπα
ελεγκτικού γ
κτή ή το ελεγκ

ατικότητας κα
το επενδυτικ
ς Εταιρείας με
ουσιακών στο

1) φορά.  

εργεί  τον  έλε
ς  μη  ελεγκτι
α προκειμένου
. 

Σελί

 Δεκεμβρίου 

υχιούχος του 
ργάστηκε  σ
ς κλπ) για 21 
γάστηκε  σαν 
υθυντής στην Δ

συνήλθε  17 

Συνεδριάσεω
υ παρέστη 

17 

17 

15 

2 

17 

15 

2 

5 

15 

1 

η της Τριμερο
ος Νίνος και τα

ηση της ορθή

νοποιημένων

αρξη  και  δια
ραφείου,  ιδια
κτικό γραφείο

αι της αποδοτ
κό κοινό και το
ε το ισχύον νο
ιχείων της Ετ

εγχο  των  ετησ
ικές  υπηρεσί
υ να διασφαλ

ίδα 10 από 81

 2014 

Οικονομικού
στον  Όμιλο
χρόνια, όπου
Οικονομικός
ΔΕΜΚΟ ΑΕ. 

φορές  και  η

ων 

ύς Επιτροπής
α ανεξάρτητα

ς λειτουργίας

ν οικονομικών

ατήρηση  της
αιτέρως όσον
ο. 

τικότητας των
ους μετόχους
ομοθετικό και
αιρείας και ο

σίων  και  των
ίες  προς  την
λίζεται με τον
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νική Συνέλευσ

α.  Τρόπος 

Σύμφωνα  με 
ανώτατο όργα
μέτοχος με δ
τον αριθμό τω
μετόχους που

Η  Γενική  Συν
άρθρο 10  του
της  Εταιρείας
εταιρικής  χρή
Συνέλευση τω

Η  πρόσκλησ
οποιασδήποτ
συνεδρίασης,
καθώς και ακ
Συνέλευση κα
Διοικητικό Συ
Συνέλευσης. Η
όπως επιβάλλ

Εκτός από τα 

α) περιλαμβά
2α,  4  και  5  τ
μπορεί να ασ
αντιπροσώπο

β) καθορίζει τ
και περιγράφ
την ημερομην

γ) γνωστοποιε
αποφάσεων, 
Γενική Συνέλε
αυτά) της παρ
λαμβάνονται 

δ) αναφέρει τ
παραγράφου 
καθώς και η π
δικαιωμάτων 

Η  Γενική  Συνέ
διάταξης όταν
μετοχικού  κε
επαναληπτική
ματαιώθηκε. 
θεμάτων  της 
μετοχικού  κε
λαμβάνονται 

Εξαιρετικά, σ
σε απαρτία κ

NTERTECH 
ήσια Οικονομ
οσά σε χιλ.ευ

ση και Δικαιώ

Λειτουργίας 

το  άρθρο  9 
ανό της και δ
ικαίωμα ψήφ
ων μετοχών τ
υ απουσιάζου

έλευση  των  μ
υ Καταστατικο
ς  τουλάχιστον
ήσης.  Το  Διο
ων μετόχων ότ

η  της  τακτι
τε  επαναληπτ
,  τα  θέματα  τ
κριβείς οδηγίε
αι να ασκήσου
υμβούλιο της 
Η πρόσκληση
λουν οι εκάστ

παραπάνω στ

άνει πληροφο
του  άρθρου  3
σκηθεί κάθε δ
ου,  

την ημερομην
εται εδώ παρ
νία εκείνη έχο

εί τον τόπο στ
που  προβλέπ

ευση) και δ`(σ
ραγράφου 3 τ
αυτά, 

τη διεύθυνση
3 του άρθρου
πρόσκληση γι
ψήφου και έν

έλευση βρίσκ
ν εκπροσωπε
εφαλαίου.  Εά
ή  συνέλευση 
Η  επαναληπ
αρχικής  ημερ
εφαλαίου  πο
με απόλυτη π

ύμφωνα με τ
αι συνεδριάζ

 SA 
μική Έκθεση
υρώ, εκτός κ

ώματα Μετόχ

Γενικής Συνέλ

του  Καταστα
δικαιούται να
φου συμμετέχ
τις οποίες κατ
ν ή διαφωνού

μετόχων  συγ
ού της, από τ
ν  μια  φορά  τ
οικητικό  Συμβ
ταν το κρίνει σ

κής  ή  έκτακ
ικής  Γενικής 
της  ημερήσια
ες για τον τρό
υν τα δικαιώμ
Εταιρείας στη
η τοιχοκολλείτ
τοτε ισχύουσε

τοιχεία η πρό

ορίες τουλάχισ
39  του  Ν.  21
δικαίωμα, ββ)

νία καταγραφ
ρακάτω υπό 2
ουν δικαίωμα 

τον οποίο είνα
πονται  στις  π
σχέδιο απόφα
του άρθρου 2

η της  ιστοσελί
υ 27 του Ν. 21
ια σύγκληση τ
ντυπα που πρ

κεται  σε απαρ
είται σε αυτήν
άν  δεν  υπά
μέσα  σε  εί

πτική  συνέλευ
ρήσιας  διάτα
ου  εκπροσω
πλειοψηφία τ

το άρθρο 20 τ
ζει εγκύρως επ

 χρήσεως απ
και εάν αναφ

χων. 

λευσης – Εξου

ατικού  της  Ετ
α αποφασίζει 
χει στη Γενική
τέχει, ενώ οι α
ύν. 

καλείται,  κατ
το Διοικητικό 
το  χρόνο,  πάν
βούλιο  μπορε
σκόπιμο. 

κτης  Γενικής 
Συνέλευσης  ο
ας  διάταξης,  τ
όπο με τον οπ
ματά τους. Για
η συνεδρίαση
ται σε εμφανή
ες διατάξεις. 

σκληση: 

στον για: αα) 
190/1920,  ανα
) τη διαδικασ

ής, όπως αυτή
., επισημαίνο
συμμετοχής κ

αι διαθέσιμο 
περιπτώσεις 
ασης για κάθε 
27 Ν. 2190/19

ίδας της εται
190/1920, δηλ
της ΓΣ, τον πί
ρέπει να χρησ

ρτία  και συνε
ν τουλάχιστον
άρξει  τέτοια 
ίκοσι  (20)  ημ
υση  βρίσκετα
αξης,  οποιοδή
ωπείται  σε  α
ων ψήφων πο

του Καταστατ
πί των θεμάτ

πό 1 Ιανουαρ
φέρεται διαφ

υσίες 

αιρείας,  η  Γε
για κάθε υπό

ή Συνέλευση τ
αποφάσεις τη

τά  τα  προβλε
Συμβούλιο κ
ντοτε  μέσα  σ
εί  να  συγκαλ

Συνέλευσης
ορίζει  τον  τόπ
τους  μετόχου
ποίο οι μέτοχ
α τα θέματα τη
η που αποφασ
ή θέση στην έ

τα δικαιώμα
αφέροντας  το
ία για την άσ

ή προβλέπετα
οντας ότι μόνο
και ψήφου στ

το πλήρες κεί
γ`  (έγγραφα 
θέμα της ημε
920, καθώς κ

ιρείας, όπου ε
λαδή τα αναφ
νακα με το σ
σιμοποιηθούν 

εδριάζει  εγκύ
ν το είκοσι το
απαρτία  στ

μέρες  από  τη
αι  σε  απαρτί
ήποτε  και  αν 
αυτήν.  Οι  α
ου εκπροσωπ

τικού της Ετα
των της ημερή

ρίου έως 31 
ορετικά) 

ενική  Συνέλευ
όθεση που αφ
των μετόχων 
ης Γενικής Συν

πόμενα  στο 
και συνέρχετα
στο  πρώτο  εξ
λεί  σε  έκτακτ

ς  των  μετόχ
πο,  την ημερο
υς  που  έχουν
οι μπορούν ν
ης ημερήσιας
σίζει και για τ
έδρα της Ετα

ατα των μετόχ
ο  χρονικό  διά
σκηση του δικ

αι στο άρθρο 
ο τα πρόσωπα
τη γενική συνέ

ίμενο των εγγ
που  πρόκειτ

ερήσιας διάτα
αι τον τρόπο 

είναι διαθέσι
φερόμενα αμέ
υνολικό αριθ
για ψήφο μέ

ρως  επί  των 
οις εκατό  (20
ην  πρώτη  σ
η  χρονολογία
α  και  συνεδρ
είναι  το  τμήμ

αποφάσεις  τη
ούνται στη συ

ιρείας, η Γενι
ήσιας διάταξη

Σελί

 Δεκεμβρίου 

υση  των  μετό
φορά στην Ετ
της Εταιρείας
νέλευσης δεσ

νόμο  και  σύμ
αι υποχρεωτικ
ξάμηνο  από  τ
τη  συνεδρίασ

χων  της  Ετα
ομηνία  και  τη
ν  δικαίωμα  σ
να μετάσχουν
 διάταξης απο
τη σύγκληση 
ιρείας και δη

χων των παρα
άστημα  μέσα 
καιώματος ψή

28α παρ. 4 Ν. 
α που είναι μέ
έλευση, 

γράφων και τω
ται  να  υποβλ
αξης, ή σχόλιο
με τον οποίο

ιμες οι πληρο
έσως παραπά
μό των μετοχ
σω αντιπροσώ

θεμάτων  της
%)  του καταβ
συνεδρίαση, 
α  της  συνεδρ
ριάζει  εγκύρω
μα  του  καταβ
ης  Γενικής  Σ
υνέλευση. 

ική Συνέλευσ
ης, εάν εκπρο
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όχων  είναι  το
ταιρεία. Κάθε
ς ανάλογα με
σμεύουν τους

μφωνα  με  το
κά στην έδρα
τη  λήξη  κάθε
ση  τη  Γενική

αιρείας  και 
ην ώρα  της 
υμμετοχής, 
 στη Γενική 
οφασίζει το 
της Γενικής 
μοσιεύεται 

αγράφων 2, 
στο  οποίο 

ήφου μέσω 

2190/1920 
έτοχοι κατά 

ων σχεδίων 
ληθούν  στη 
ο του ΔΣ για 
ο μπορεί να 

οφορίες της 
άνω υπό (γ), 
χών και των 
ώπου. 

ς  ημερήσιας 
βεβλημένου 
συνέρχεται 
ρίασης  που 
ως  επί  των 
βεβλημένου 
Συνέλευσης 

η βρίσκεται 
οσωπούνται 
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σε αυτήν τα δ
που αφορούν

α) Παράταση 
β) Μεταβολή 
γ) Μεταβολή 
δ)  Αύξηση  ή 
Καταστατικό ρ
ε) Έκδοση δαν
στ) Μεταβολή
ζ) Αύξηση των
η) Θέματα για
απαρτία και π

Αν δεν συντελ
(20)  ημέρες α
ημέρες συνέρ
επί  των  θεμά
δεύτερο (1/2)

Αν  δεν  συντε
επαναληπτική
απαρτία  και 
εκπροσωπείτα

Όλες οι αποφ
των ψήφων π

β.  Συμμετο

Στη  Γενική  Σ
μέτοχος στα α
τηρούνται οι 
την ημέρα συ

Η απόδειξη  τ
άνω φορέα, ή
φορέα,  η  οπ
συνεδρίαση τ

Έναντι  της Ετ
όποιος  φέρει
συμμόρφωση
Γενική Συνέλε

Σημειώνεται 
δέσμευση  τω
περιορίζει  τη 
ανάμεσα στην

Ο μέτοχος συ
Αντιπρόσωπο
μέτοχο. Νομικ
(3) φυσικά πρ

Ο  αντιπρόσω
υποχρεούται 

NTERTECH 
ήσια Οικονομ
οσά σε χιλ.ευ

δύο τρίτα (2/3
ν σε :  

της διάρκειας
της Εθνικότητ
του αντικειμέ
μείωση  του 
ρυθμίζονται δ
νείου με ομολ
ή του τρόπου 
ν υποχρεώσεω
α τα οποία ο ν
πλειοψηφία 

λεσθεί η απα
από  τη συνεδ
ρχεται πρώτη 
άτων  της  αρχ
) του καταβεβ

ελεσθεί  και  α
ή συνέλευση 
συνεδριάζει 
αι τουλάχιστο

φάσεις της πα
που εκπροσωπ

οχή Μετόχων

υνέλευση  δικ
αρχεία του ΣΤ
κινητές αξίες
νεδρίασης τη

της  μετοχικής
ή εναλλακτικά
οία  πρέπει  ν
της Γενικής Συ

ταιρείας,  δικα
ι  την  ιδιότητ
ης  προς  τις  δι
ευση μόνο μετ

ότι  η  άσκηση
ων  μετοχών  τ
δυνατότητα 
ν ημερομηνία

μμετέχει στη 
ος  που  ενεργ
κά πρόσωπα 
ρόσωπα. 

ωπος  ψηφίζε
να  φυλάσσε

 SA 
μική Έκθεση
υρώ, εκτός κ

3) του καταβε

ς, συγχώνευσ
τας της Εταιρ
ένου της Εταιρ
Μετοχικού  Κ
διαφορετικά.
λογίες 
διάθεσης των
ων των μετόχω
νόμος απαιτε

ρτία της προη
δρίαση αυτή  κ
επαναληπτικ
χικής  ημερησί
βλημένου Μετ

αυτή  η  απαρ
με πρόσκλησ
εγκύρως  επί 
ον το ένα τρίτο

αρ. 1  του παρ
πούνται στη Σ

ν στη Γενική Συ

καιούται  να 
ΤΑ,  που διαχ
ς (μετοχές) τη
ς Γενικής Συν

  ιδιότητας  γίν
ά, με απευθεί
να  περιέλθει 
νέλευσης. 

αίωμα συμμετ
τα  του  μετόχ
ιατάξεις  του 
τά από άδειά 

η  των  εν  λόγ
του  δικαιούχ
πώλησης  και

α καταγραφής

Γενική Συνέλε
γεί  για  περισ
μπορούν να μ

ι  σύμφωνα 
ει  για  ένα  το

 χρήσεως απ
και εάν αναφ

εβλημένου με

ση ή διάλυση τ
είας 
ρείας 
Κεφαλαίου  με

ν κερδών 
ων και 
εί απόφαση τη

ηγούμενης πα
και ύστερα α
ή συνέλευση,
ίας  διάταξης 
τοχικού Κεφα

ρτία,  συνέρχε
ση τουλάχιστο
των  θεμάτω
ο (1/3) του κα

ρόντος άρθρο
υνέλευση. 

υνέλευση 

συμμετέχει  ό
χειρίζεται η «
ης Εταιρείας, 
έλευσης (ημε

νεται  με  την 
ίας ηλεκτρονι
στην  Εταιρεί

τοχής  και ψή
χου  την  αντίσ
άρθρου 28α  τ
αυτής. 

γω  δικαιωμάτ
χου,  ούτε  τη
ι μεταβίβαση
ς και στην ημε

ευση είτε αυτ
σσότερους  με
μετέχουν στη 

με  τις  οδηγί
ουλάχιστον  έτ

πό 1 Ιανουαρ
φέρεται διαφ

τοχικού κεφα

της Εταιρείας

ε  εξαίρεση  τι

ης Γενικής Συν

αραγράφου σ
από πρόσκλησ
, που βρίσκετ
όταν  σε  αυτ

αλαίου. 

εται  και  πάλ
ον δέκα (10) π
ων  της  αρχική
αταβεβλημένο

υ λαμβάνοντα

όποιο  φυσικό
Ελληνικά Χρη
κατά την ένα
ερομηνία κατα

προσκόμιση 
ική σύνδεση τ
ία  το  αργότε

φου στη  Γενι
στοιχη  ημερο
του  κ.ν. 2190

των  (συμμετο
ην  τήρηση  άλ
ης αυτών  κατά
ερομηνία της 

τοπροσώπως,
ετόχους  μπορ
Γενική Συνέλε

ίες  του  μετό
τος,  από  την

ρίου έως 31 
ορετικά) 

αλαίου, όταν π

ις  περιπτώσε

νέλευσης, λα

στην πρώτη συ
ση πριν δέκα 
αι σε απαρτία
τή  εκπροσωπ

ι  μέσα  σε  εί
πλήρεις ημέρε
ς  ημερησίας 
ου Μετοχικού

αι με πλειοψη

ό  ή  νομικό  π
ηματιστήρια Α
ρξη της πέμπ
αγραφής). 

σχετικής  έγγ
της Εταιρείας 
ρο  την  Τρίτη

ική Συνέλευση
ομηνία  καταγ
0/1920,  ο  εν  λ

οχής  και  ψήφ
λλης  ανάλογ
ά  το  χρονικό 
Γενικής Συνέλ

είτε μέσω αν
ρεί  να  ψηφίζ
ευση εκπροσω

όχου,  εφόσον
ν  υποβολή  το

Σελί
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πρόκειται για 

ις  που  από  τ

μβανομένης μ

υνεδρίαση, μέ
(10)  πλήρεις
α και συνεδρι
πείται  τουλάχ

ίκοσι(20)  ημέ
ες, πριν, που 
διάταξης,  ότ

ύ Κεφαλαίου. 

ηφία των δύο

πρόσωπο  εμφ
Α.Ε.  («Ε.Χ.Α.Ε.
πτης (5ης) ημέ

ραφης βεβαί
με τα αρχεία

η  (3η)  ημέρα 

η θεωρείται  ό
ραφής.  Σε  π
λόγω μέτοχος

φου)  δεν  προ
ης  διαδικασί
διάστημα πο

λευσης. 

ντιπροσώπων.
ζει  διαφορετι
ωπούμενα απ

ν  υφίσταντα
ου  πρακτικού
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αποφάσεις 

το  νόμο  ή  το

με εξαιρετική

έσα σε είκοσι
ς  τουλάχιστον
ιάζει εγκύρως
χιστον  το  ένα

έρες  δεύτερη
βρίσκεται σε
ταν  σε  αυτήν

ο τρίτων (2/3)

φανίζεται  ως
.») στο οποίο
ρας πριν από

ίωσης  του ως
α του εν λόγω
πριν  από  τη

ότι  έχει μόνο
ερίπτωση  μη
ς μετέχει  στη

οϋποθέτει  τη
ίας,  η  οποία
ου μεσολαβεί

.  
ικά  για  κάθε
πό  μέχρι τρία

ι,  τις  οποίες
ύ  της  Γενικής
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Συνέλευσης σ
της στο Μητρ
λάβει  δεν  επ
αντιπροσώπο

Ο  αντιπρόσω
συνεδρίασης 
στους μετόχο
πλην των συμ
σύγκρουση συ

α) είναι μέτοχ
ελέγχεται από

β) είναι μέλος
τον έλεγχο τη
ασκεί τον έλεγ

γ)  είναι υπάλ
άλλου  νομικο
εταιρείας, 

δ)  είναι  σύζυ
περιπτώσεις α

Ο  διορισμός 
εταιρεία με το
Γενικής  Συνέ
περισσότερου
διαφορετικού
με ορισμένη Γ

γ.  Δικαιώμ

Με  αίτηση  μ
κεφαλαίου,  τ
μετόχων,  ορί
σαράντα πέντ
συμβουλίου. 

Εάν δεν συγκ
επίδοση της σ
εταιρείας, με 
διαδικασία  τ
συνεδρίασης,

Με  αίτηση  μ
κεφαλαίου,  τ
συνέλευσης, 
Διοικητικό Συ
θέματα πρέπε
το άρθρο 26, 
πρόσθετων θ
προς έγκριση
ίδιο τρόπο, ό
της  γενικής  σ
εταιρείας, μα

NTERTECH 
ήσια Οικονομ
οσά σε χιλ.ευ

στην αρμόδια
ρώο Ανωνύμω
πηρεάζει  το  κ
ου ήταν αποφα

ωπος  μετόχου
της  Γενικής 

ους για την αξ
μφερόντων το
υμφερόντων 

χος που ασκε
ό τον μέτοχο α

ς του Διοικητ
ης εταιρείας ή
γχο της εταιρ

λληλος ή ορκω
ού  προσώπου

γος  ή  συγγεν
α΄ έως και γ΄. 

και  η  ανάκλ
ους ίδιους τύ
έλευσης.  Αν 
υς του ενός λ
ύς αντιπροσώ
Γενική Συνέλε

ματα Μειοψη

μετόχων,  που
το  διοικητικό
ίζοντας  ημέρα
τε (45) ημέρε
Η αίτηση περ

κληθεί γενική 
σχετικής αίτη
απόφαση του
ων  ασφαλιστ
, καθώς και η 

μετόχων,  που
το  Διοικητικό
που  έχει  ήδ
μβούλιο δεκα
ει να δημοσιε
επτά (7) τουλ
εμάτων στην
 στη γενική σ
πως η προηγ
συνέλευσης 
ζί με την αιτιο

 SA 
μική Έκθεση
υρώ, εκτός κ

α αρχή ή,  εάν 
ων Εταιρειών
κύρος  των  απ
ασιστική για τ

υ  υποχρεούτ
Συνέλευσης, 
ξιολόγηση το
ου μετόχου. Κ
ιδίως όταν ο α

εί τον έλεγχο 
αυτόν, 

τικού Συμβουλ
ή άλλου νομι
είας 

ωτός ελεγκτής
υ  ή  οντότητα

νής  πρώτου  β

ληση  αντιπρο
πους τουλάχι
ο  μέτοχος 

λογαριασμούς
πους για τις μ
ευση. 

ηφίας των Με

υ  εκπροσωπο
ό  συμβούλιο 
α  συνεδρίασ
ς από την ημ
ριέχει το αντικ

συνέλευση α
σης, η σύγκλη
υ μονομελούς
τικών  μέτρων
ημερήσια διά

υ  εκπροσωπο
ό  Συμβούλιο 
δη  συγκληθε
απέντε (15) το
εύονται ή να γ
λάχιστον ημέρ
 ημερήσια δι
συνέλευση κα
ούμενη ημερ
και  ταυτόχρο
ολόγηση ή το 

 χρήσεως απ
και εάν αναφ

η απόφαση 
. Η μη συμμό
ποφάσεων  τη
τη λήψη τους

ται  να  γνωστ
κάθε  συγκεκ
υ κινδύνου ν
Κατά την έννο
αντιπρόσωπο

της εταιρείας

λίου ή της εν
κού προσώπο

ς της εταιρεία
ας  που  ελέγχ

βαθμού  με  έν

οσώπου  του 
ιστον τρεις (3
κατέχει  μετο
ς αξιών, ο περ
μετοχές που ε

ετόχων και τρ

ούν  το  ένα 
υποχρεούτα

σης  αυτής,  η 
μερομηνία επί
κείμενο της ημ

από το διοικητ
ηση διενεργεί
ς πρωτοδικείο
ν.  Στην  απόφ
άταξη. 

ούν  το  ένα 
υποχρεούτα

εί,  πρόσθετα 
ουλάχιστον ημ
γνωστοποιούν
ρες πριν  από
ιάταξη συνοδ
αι η αναθεωρ
ήσια διάταξη
ονα  τίθεται  σ
σχέδιο απόφ

πό 1 Ιανουαρ
φέρεται διαφ

υποβάλλεται
όρφωση του α
ς  Γενικής  Συν
. 

τοποιεί  στην 
ριμένο  γεγον
α εξυπηρετήσ
ια της παρού
ος : 

ς ή είναι άλλο

 γένει διοίκησ
ου ή οντότητα

ας ή μετόχου
χεται  από  μέ

να από  τα φυ

μετόχου  γίνε
3) ημέρες πριν
οχές  μιας  ετ
ριορισμός αυτ
εμφανίζονται 

όπος άσκηση

εικοστό  (1/2
αι  να  συγκαλ
οποία  δεν  π

ίδοσης της αί
μερήσιας διάτ

τικό συμβούλ
ίται από τους
ου της έδρας 
φαση  αυτή  ο

εικοστό  (1/2
αι  να  εγγράψ

θέματα,  εά
μέρες πριν απ
νται, με ευθύν
τη γενική συν
εύεται από α
ρημένη ημερή
, δεκατρείς (1
στη  διάθεση 
ασης που έχε

ρίου έως 31 
ορετικά) 

ι σε δημοσιότ
αντιπροσώπο
νέλευσης,  ακ

εταιρεία,  π
νός,  το  οποίο
σει ο αντιπρό
σας παραγρά

ο νομικό πρό

σης της εταιρ
ας που ελέγχ

υ που ασκεί  τ
έτοχο,  ο  οποί

υσικά  πρόσω

εται  εγγράφω
ν από την ημε
ταιρείας  οι 
τός δεν εμπο
στον κάθε λο

ης 

20)  του  κατα
λεί  έκτακτη 
πρέπει  να  απ
ίτησης στον π
ταξης.  

λιο εντός είκο
ς αιτούντες μ
της εταιρείας

ορίζονται  ο  τ

20)  του  κατα
ψει  στην  ημε
άν  η  σχετική 
πό τη γενική σ
νη του Διοικη
νέλευση.     Η 
αιτιολόγηση ή
ήσια διάταξη 
13) ημέρες πρ
των  μετόχω

ει υποβληθεί α

Σελί

 Δεκεμβρίου 

τητα, από την
ου με  τις οδηγ
όμη  και  αν  η

πριν  από  την
  μπορεί  να  ε
όσωπος άλλα 
άφου μπορεί ν

σωπο ή οντό

ρείας ή μετόχο
χεται από μέτ

τον έλεγχο τη
ίος  ασκεί  τον

πα  που  αναφ

ως  και  κοινοπ
ερομηνία συν
οποίες  εμφ

οδίζει τον μέτ
ογαριασμό αξ

αβεβλημένου 
γενική  συνέλ
πέχει  περισσ
πρόεδρο του δ

οσι (20) ημερώ
ετόχους με δ
ς, που εκδίδετ
όπος  και  ο  χ

αβεβλημένου 
ερήσια  διάτα
αίτηση  περ

συνέλευση. Τα
ητικού Συμβου
αίτηση για τη
ή από σχέδιο 
δημοσιοποιε
ριν από την η
ων  στην  ιστο
από τους μετό
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ν καταχώριση
γίες που έχει
η  ψήφος  του

ν  έναρξη  της
είναι  χρήσιμο
συμφέροντα
να προκύπτει

τητα η οποία

ου που ασκεί
οχο ο οποίος

ς εταιρείας ή
ν  έλεγχο  της

φέρονται  στις

ποιείται  στην
νεδρίασης της
ανίζονται  σε
οχο να ορίζει
ξιών σε σχέση

μετοχικού 
λευση  των 
σότερο  από 
διοικητικού 

ών από την 
απάνες της 
ται κατά τη 
χρόνος  της 

μετοχικού 
αξη  γενικής 
ριέλθει  στο 
α πρόσθετα 
υλίου, κατά 
ην εγγραφή 
απόφασης 

είται με  τον 
ημερομηνία 
σελίδα  της 
όχους. 
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VI.  Θέμα
οικον

 
Ο  εσ
πραγμ
Λειτο
απασχ
ορισθ
συγγε
κατά 
μονάδ
 
Σημει
κανον
του  ε
Επιτρ
Κεφαλ
 

IN
Ετή
(πο

Με  αίτηση  μ
κεφαλαίου, το
από την ημερ
στην αρχική ή
Συμβούλιο επ

Με  αίτηση  μ
μετοχικού κεφ
αποφάσεων α
συνέχισης της
απέχει περισσ
γενική  συνέλ
διατυπώσεων
μέτοχοι, με τη

Μετά  από  αί
πλήρεις ημέρ
γενική  συνέλ
μέτρο που αυ

Επίσης, με αί
κεφαλαίου, το
τακτική,  τα  π
συμβουλίου 
οποιαδήποτε 

Μετά  από αί
κεφαλαίου η 
το διοικητικό 
των εταιρικών

Με αίτηση με
αποφάσεως 
ονομαστική κλ

Σε  όλες  τις  α
μετοχική  του
δικαιώματος. 
μετοχικής ιδιό

ατα  Εσωτερικ
νομικών αναφ

σωτερικός  έ
ματοποιείται 
υργίας  της  Ετ
χόλησης.  Ο  ε
θεί  ως  εσωτε
ενής των παρα
την άσκηση τ
δα της Εταιρε

ιώνεται  ότι  ο 
νιστικού πλαι
εν  λόγω  νόμο
οπής Κεφαλα
λαιαγοράς με

NTERTECH 
ήσια Οικονομ
οσά σε χιλ.ευ

μετόχων  που
ο Διοικητικό Σ
ρομηνία της γ
ή στην αναθε
πτά (7) τουλάχ

μετόχου  ή  μ
φαλαίου, ο π
από τη γενική
ς συνεδρίαση
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4. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν.3556/2007 και το άρθρο 3 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς) 

 
Επί των ενοποιημένων και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων 

της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2014 
 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» αφορά στη χρονική περίοδο 1 Ιανουαρίου 2014 
έως 31 Δεκεμβρίου 2014, συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007  και τις 
εκδοθείσες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτελεστικές αποφάσεις. 
 
Εξέλιξη – επιδόσεις μητρικής εταιρείας – Κλάδου Εμπορίας Ηλεκτρονικών Συσκευών 
Ο  κύκλος  εργασιών  της  χρήσης  ανήλθε  σε  €  27.305,  έναντι  €  28.082  της  προηγούμενης  χρήσης,  σημειώνοντας 
μείωση κατά € 777 ή σε ποσοστό 3% περίπου. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 5.311 έναντι € 5.647 της προηγούμενης 
χρήσεως, σημειώνοντας μείωση κατά € 336 ή σε ποσοστό 6% περίπου. 

 
Η ζημιά χρήσης προ φόρων ανήλθε σε € 1.090, έναντι € 2.279 της προηγούμενης χρήσης, που αντιστοιχεί σε μείωση 
ζημίας κατά € 1.189 € ή σε ποσοστό 52%. 
 
Σχολιάζοντας  τα αποτελέσματα  της  χρήσεως,  η μείωση  των πωλήσεων  κατά 3%  με βελτίωση  των αποτελεσμάτων 
ήταν  θετική  εξέλιξη,  παρά  την  δυσμενή  κατάσταση  που  επικρατεί  στην  οικονομία  με  κύριο  χαρακτηριστικό  την 
έλλειψη ρευστότητας και επομένως αγοραστικής δύναμης. 
 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες για την περίοδο 1/1‐31/12/2014 ήταν οι εξής: 

Βασικοί 
Χρηματοοικονομικοί 

Δείκτες 
1/1‐

31/12/2014 
1/1‐

31/12/2013  Σχόλια 
Ετήσια μεταβολή κύκλου 
εργασιών  ‐2,77%  ‐2,58% 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη μεταβολή του κύκλου 
εργασιών σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση. 

Ετήσια μεταβολή προ 
φόρων κερδών (ζημιών)  52,16% 28,24%

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη μεταβολή των καθαρών 
κερδών σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση. 

Περιθώριο μικτού κέρδους 
(προ αποσβέσεων)  19,45%  20,11% 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό του μικτού 
κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων/ 
Ίδια Κεφάλαια  ‐7,74%  ‐14,78% 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της 
εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού. 

Γενική ρευστότητα  2,56  3,55 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της 
εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού. 

Άμεση ρευστότητα  2,07  2,92 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές καλύπτουν 
οι απαιτήσεις και τα διαθέσιμα τις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  . 

Ξένα / Ιδια κεφάλαια  0,73  0,55 

Ο δείκτης αυτός μετρά την αναλογία ξένων και 
ιδίων κεφαλαίων στο σύνολο της 
χρηματοδότησης. 

Κέρδη προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων 
(ΕΒΙΤDA)  44  82 

Περιθώριο κέρδους προ χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο 
υποχρεώσεων  1,38  1,82 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την οικονομική αυτάρκεια 
της εταιρείας. 
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Ανασκόπηση 2014 
 
Η Ελληνική αγορά κατά την διάρκεια του 2014 έδειξε σημάδια βελτίωσης με μείωση της ύφεσης σε σχέση με το υψηλό ποσοστό 
του 2013.  Παρόλα αυτά ο  δείκτης  καταναλωτικής  εμπιστοσύνης  στην  Ελλάδα  το  τελευταίο  τρίμηνο μειώθηκε  στις 53  μονάδες 
όταν  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  βρίσκεται  στις  96  μονάδες.  Η  συνέχιση  των  περικοπών  στην  δημόσια  κατανάλωση  και  των 
επενδυτικών δαπανών διατήρησε σε χαμηλά επίπεδα την κατανάλωση των νοικοκυριών και σε υψηλά επίπεδα την ανεργία. 
Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ σε αυτά τα δυσμενή οικονομικά πλαίσια κατάφερε να διατηρήσει τα έσοδα της, με οριακή μείωση της τάξεως του 3%, 
διατηρώντας παράλληλα σταθερή την θέση της στην αγορά, με βελτίωση των προ φόρων οικονομικών αποτελεσμάτων της κατά 
52,16%  και  διατήρηση  του θετικού αποτελέσματος σε  επίπεδο  EBITDA.  Σε  ορισμένα μάλιστα προϊόντα η αύξηση  του μεριδίου 
αγορά ήταν θεαματική όπως, στα τηλεφωνικά κέντρα από 10%  το 2013 σε 24% μερίδιο αγοράς το 2014, στα αξεσουάρ κινητής 
τηλεφωνίας  iLuv από 16% σε 29% μερίδιο αγοράς, καθώς και στα DECT από 52% σε 60% μερίδιο. 
Επίσης τον Δεκέμβριο του 2014 η ΙΝΤΕΡΤΕΚ προέβει σε συνεργασία με την Ολλανδική εταιρεία RICOH INTERNATIONAL B.V. βάσει 
της  οποίας  η  εταιρεία  αναλαμβάνει  την  προώθηση,  διανομή  και  τεχνική  υποστήριξη  στην  Ελλάδα  των  εκτυπωτικών 
πολυμηχανημάτων με το εμπορικό σήμα GESTETNER παραγωγής της RICOH INTERNATIONAL B.V. Η συνεργασία αυτή προβλέπει 
αρχική διάρκεια έως 31.3.2016 με δυνατότητα ετησίων παρατάσεων. 
 
Πρόβλεψη  2015  
 
 Στόχος της διοίκησης της Εταιρείας για το 2015 είναι η αύξηση των εσόδων της, θέτοντας ένα επιθετικό πλάνο πωλήσεων στα 
προϊόντα που ήδη διανέμει αλλά και με νέα ανταγωνιστικά προϊόντα, κερδίζοντας έτσι μερίδιο σε αγορές που κατά το παρελθόν 
είχε  αποχωρήσει,  με  στόχο    την  βελτίωση  των  προ  φόρων  αποτελεσμάτων  της  και  την    μεγιστοποίηση  του  θετικού  της 
αποτελέσματος  σε  επίπεδο EBITDA. Η  νέα συνεργασία με  την RICOH  INTERNATIONAL B.V. Νο 1  στην  Ευρώπη στην αγορά  των 
εκτυπωτικών πολυμηχανημάτων, εντάσσεται στη στρατηγική απόφαση της εταιρείας να επανακτήσει το μερίδιο της στην αγορά 
αυτή  από  την  οποίο  είχε  αποσυρθεί  λόγω  της  απόφασης  της  Panasonic  το  2010  να  σταματήσει  την  παραγωγή  εκτυπωτικών 
μηχανημάτων. 
Η εταιρεία έχοντας εξασφαλίσει τη άδεια διάθεσης, στα Βαλκάνια και την Κύπρο, των προϊόντων  iLuv από την κατασκευάστρια 
εταιρεία  iLUV  CREATIVE  TECHNOLOGY  επιδιώκει  την  είσοδο  της  σε  καινούριες  αγορές  με  στόχο  την  ανάπτυξη  της  και  την 
εξάπλωση της δραστηριότητά της σε αυτές τις αγορές 
Στα πλαίσια της υλοποίησης του μακροπρόθεσμου στόχου της εταιρείας για ανάπτυξη στα επόμενα έτη, η διοίκηση της εταιρείας  
συνεχίζει  να  βρίσκετε  σε  διαρκή αναζήτηση  και  άλλων,  νέων  στρατηγικών συμμαχιών,  που θα  της  εξασφαλίσουν  την  διάθεση 
νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά κερδίζοντας έτσι μερίδιο αυτών των αγορών    
 
Εξέλιξη – επιδόσεις Κλάδου Δορυφορικών/Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (Θυγατρικής ΚΒΙ) 
 
Ανασκόπηση 2014 

Η πορεία των αποτελεσμάτων κατά το 2014 παραμένουν δυσμενή με μικρή αύξηση των προ φόρων αρνητικών αποτελεσμάτων  
κατά 5,7% και παράλληλα σημαντική βελτίωση κατά 22,8% των αποτελεσμάτων σε επίπεδο EBITDA. Κύρια αίτια της δυσμενούς 
κατάστασης  παραμένουν  η  μη  εκτέλεση  του  προγράμματος  ΔΟΡΥ  και  κατά  την  διάρκεια  του  2014,  επιβαρύνοντας  τα 
αποτελέσματα  με  τόκους,  αφού  η  εταιρεία  χρηματοδοτήθηκε  με  τραπεζικό  δανεισμό  για  την  αγορά  του  εξοπλισμού  της 
συγκεκριμένης  επένδυσης.  Η  εταιρία  προχώρησε  σε  αναδιάρθρωση  της  πλειονότητας  των  κλειστών  συμβολαίων  με  τους 
δορυφόρους  και  στην  επαναδιαπραγμάτευση  των  συμβολαίων  προμηθευτών  με  αποτέλεσμα  την  μείωση  του  κόστους 
πωληθέντων  και  την  βελτίωση  του  μικτού  κέρδους.    Επίσης  ταυτόχρονα  η  εταιρία  βρίσκεται  σε  διαδικασία  αλλαγής  του 
επιχειρηματικού μοντέλου με έμφαση στις υπηρεσίες ενοικίασης κεραιών, σχέδιο το οποίο ξεκίνησε το 2014 και θα συνεχισθεί το 
2015. 

Πρόβλεψη  2015  

Η αρνητική θέση αναμένεται να μεταβληθεί κατά το 2015, ώστε να επιφέρει βελτίωση των αποτελεσμάτων, αφενός από ενέργειες 
και δράσεις του ομίλου και αφετέρου από βελτίωση των εξωγενών παραγόντων, ως ακολούθως: 

Η στρατηγική του ομίλου για το 2015 στοχεύει αφενός στη διατήρηση των εσόδων από τον κλάδο στα ίδια επίπεδα όπως αυτά 
διαμορφώνονται στο τέλος του 2014, αφετέρου στην αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου από την μεταπώληση δορυφορικού 
bandwidth  το  οποίο  έχει  πλέον  μικρά  έως  και  αρνητικά  περιθώρια  κέρδους,  σε  παροχή  υπηρεσιών  ενοικίασης.  Μετά  την 
εξαγγελία  της  κυβέρνησης  για  την  επανασύσταση  της  ΕΡΤ,  η  εταιρεία  βρίσκετε  σε  διαπραγμάτευση  για  την    συνέχιση  της 
σύμβασης για την διανομή του σήματος στο εξωτερικό (ΗΠΑ και Καναδά) έχοντας προτιμητέα θέση για την εκ νέου ανάληψη του 
έργου. Αυτό το έργο προβλέπεται να αποδώσει από το τέταρτο τρίμηνο  του 2015 επιπλέον έσοδα της τάξης των €550 χιλ. ετησίως 
χωρίς αύξηση  εξόδων.  Σε  εξέλιξη  επίσης  είναι  και  η συμμετοχή σε διαγωνισμό  της  Yahsat  για  εγκατάσταση νέας δορυφορικής 
κεραίας στο Λαύριο με προσδοκώμενα έσοδα περί τα €100 χιλ / έτος από το τέταρτο τρίμηνο το 2015. 
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Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της 27.06.2014. 
 
Την Παρασκευή, 27η Ιουνίου 2015 και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα  της Εταιρείας στο Ελληνικό Αττικής (Αφροδίτης 24 
και Ριζούντος) πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.  
 
Στην  Γενική  Συνέλευση  παρέστησαν  αυτοπροσώπως  ή  δι’  αντιπροσώπου  πέντε  (5)  μέτοχοι  εκπροσωπούντες 
5.908.477  κοινές  ονομαστικές  μετοχές  και  δικαιώματα  ψήφου,  ήτοι  το  52,59 %  επί  συνόλου  11.233.200  κοινών 
ονομαστικών μετοχών.  
 
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζητήσεως και επισκοπήσεως των στοιχείων, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, 
όλες κατά παμψηφία (100%) του ως άνω εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Αναμορφωμένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 
01/01/2012 έως 31/12/2012  λόγω εφαρμογής του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε  εργαζομένους». 
Στο πρώτο (1ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως αφού έλαβε χώρα ενημέρωση ότι λόγω εφαρμογής 
του  αναθεωρημένου  ΔΛΠ  19  «Παροχές  σε  εργαζόμενους»  κατέστη  υποχρεωτική  η  αναμόρφωση  των  Ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012, η ΓΣ ενέκρινε τις 
Αναμορφωμένες  Ετήσιες  Οικονομικές  Καταστάσεις  της  εταιρικής  χρήσης  από  01/01/2012  έως  31/12/2012  λόγω 
εφαρμογής του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε  εργαζομένους». 
 
ΘΕΜΑ 2ο:  Υποβολή  και  έγκριση  της  Ετήσιας Οικονομικής  Έκθεσης  της  Εταιρικής Χρήσης 01/01/2013  ‐ 31/12/2013 
στην  οποία περιλαμβάνονται  οι  Ετήσιες Οικονομικές  Καταστάσεις  της  Εταιρικής  Χρήσης 01/01/2013  ‐ 31/12/2013 
μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 
Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως, η ΓΣ ενέκρινε  την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 
εταιρικής  χρήσης 01/01/2013  ‐ 31/12/2013  στην  οποία  περιλαμβάνονται  οι  Ετήσιες Οικονομικές  Καταστάσεις  της 
Εταιρικής Χρήσης 01/01/2013 ‐ 31/12/2013 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013  ‐ 31/12/2013 και της πρότασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος. 
Στο  τρίτο  (3ο) θέμα  της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως, η  ΓΣ αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για  τη 
χρήση 01/01/2013‐ 31/12/2013. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη 
αποζημιώσεως  για  τις  Ετήσιες  Οικονομικές  Καταστάσεις  και  τα  πεπραγμένα  (διαχείριση)  της  εταιρικής  χρήσης 
01/01/2013 ‐ 31/12/2013. 
Στο  τέταρτο  (4ο)  θέμα  της  Αναθεωρημένης  Ημερησίας  Διατάξεως,  η  ΓΣ  απήλλαξε    τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  και  τους  Ελεγκτές  από  κάθε  ευθύνη  αποζημιώσεως  για  τις  Ετήσιες  Οικονομικές  Καταστάσεις  και  τα 
πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 ‐ 31/12/2013. 
 
ΘΕΜΑ  5ο:  Έγκριση  των  αμοιβών  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  για  την  εταιρική  χρήση  01/01/2013  ‐ 
31/12/2013 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014 ‐ 31/12/2014). 
Στο  πέμπτο  (5ο)  θέμα  της  Αναθεωρημένης  Ημερησίας  Διατάξεως,  η  ΓΣ  ενέκρινε  την  καταβληθείσα  κατά  την 
ελεγχόμενη  χρήση  αμοιβή  του Μέλους  του  Δ.Σ.  και  Δ/νοντος  Συμβούλου  κ.  Δ.  Πολιτοπούλου  και  εν  συνεχεία  σε 
προέβη  σε  προέγκριση  της  αμοιβών  των  εξής  Μελών  του  Δ.Σ.:  Δ/νοντος  Συμβούλου  κ.  Δ.  Πολιτοπούλου  και 
ανεξάρτητου μη  εκτελεστικού Μέλους  κ.  Εμμανουήλ  Κλειδή,  για  την  επόμενη  εταιρική  χρήση 2014  (01/01/2014  ‐ 
31/12/2014). 
 
ΘΕΜΑ  6ο:  Διορισμός  Τακτικών  και  Αναπληρωματικών  Ορκωτών  Ελεγκτών  για  την  επόμενη  εταιρική  χρήση  2014 
(01/01/2014 ‐ 31/12/2014) και ορισμός της αμοιβής τους. 
Στο έκτο  (6ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως, η  ΓΣ εξέλεξε  τους Νομίμους Ελεγκτές της επομένης 
εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014 ‐ 31/12/2014), ως εξής: Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Νικόλαος Μουστάκης (ΑΜ ΕΛΤΕ 
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1535)  και  Αναπληρωματικός  η  κα Μαρία  Άννα Μιχελινάκη  (ΑΜ  ΣΟΕΛ  33251)  της  ελεγκτικής  εταιρείας  «ΕΥΘΥΝΟΙ 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» και όρισε την αμοιβή αυτών. 
 
ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  εταιρείας  για  την  συμμετοχή  τους  σε  Διοικητικά  Συμβούλια  ή  στην  Διεύθυνση  εταιρειών 
συνδεδεμένων με την εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920. 
Στο έβδομο (7ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως η ΓΣ προέβη στη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την 
παρ. 1  του άρθρου 23  του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των 
Διευθύνσεων  της  εταιρείας,  προκειμένου  να  μετέχουν  με  οποιαδήποτε  ιδιότητα  σε  Διοικητικά  Συμβούλια  ή  στην 
Διεύθυνση  εταιρειών  συνδεδεμένων  με  την  Εταιρεία,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  42ε,  παράγραφος  5  του  κ.ν. 
2190/1920. 

 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 

 
 

Δημήτριος Κοντομηνάς
 

Δημήτριος Πολιτόπουλος 
 

 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
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5. 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  2014,  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  2014  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 2015 
 
 
 

Νικόλαος Γ. Μουστάκης
Α.Μ. ΕΛΤΕ 1535 

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

Α.Μ. ΣΟΕΛ 168
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Εποπτέυουσα 
Διεύθυνση διαδ
Ημερομηνία έγ
Ετήσιων Οικον
Σύνθεση Διοικη

Ορκωτός Ελεγκ
Ελεγκτική εταιρ
Τύπος Έκθεση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιού
Άυλα περιουσιακ
Υπεραξία
Λοιπά μη κυκλοφ
Αποθέματα
Απαιτήσεις από π
Λοιπά κυκλοφορο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κ
Μετοχικό Κεφάλα
Λοιπά Στοιχεία Ιδί
Σύνολο ιδίων κεφ
Μη ελέγχουσες σ
Σύνολο ιδίων κεφ
Μακροπρόθεσμε
Προβλέψεις/Λοιπ
Βραχυπρόθεσμες
Λοιπές βραχυπρό
Σύνολο υποχρεώ
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Κύκλος εργασιών
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Κέρδη/ (Ζημίες) π
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Λοιπά συνολικά 
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 ‐  Μη ελέγχουσες
Ζημίες μετά από φ
Κέρδη/ (ζημίες) π
αποτελεσμάτων κ

1. Οι οικονομικές 
2. Ο αριθμός προ
    o αντίστοιχος α
3. Δεν υφίσταντα
4. Οι ανέλεγκτες φ
5. Η Εταιρεία και 
     Το ποσό των λο
6. Κατά την 31/12
    καταστάσεις κα
    (σημ.7.14 επί τ
7. Οι Κεφαλαιακέ
8. Δεν υπάρχουν 
    επίπτωση στην 
9.Ορισμένα κονδύ

                         Ο

ΔΗΜ
      Α

Τα παρακάτω στοιχ
 Συνιστούμε επομέ
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(πο

ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Π

ΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
Αρχή:
δικτύου Εταιρείας:
γκρισης από το Δ.Σ. των 
νομικών Καταστάσεων:
ητικού Συμβουλίου:

κτής-Λογιστής:
ρεία:
ης Ελέγχου : 

ύμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
κά στοιχεία

φορούντα περιουσιακά στοιχεία

πελάτες
ούντα περιουσιακά στοιχεία
ΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
αιο (11.233.200 μετοχές των € 0,73)
ίων κεφαλαίων
φαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
συμμετοχές (β)
φαλαίων (γ)=(α)+(β)
ς δανειακές υποχρεώσεις
πές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ς δανειακές υποχρεώσεις
όθεσμες υποχρεώσεις
ώσεων (δ)
ΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

ν

προ φόρων, χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων
προ φόρων
φόρους(Α)
Μητρικής Εταιρείας
ς συμμετοχές 
εισοδήματα μετά από φόρους(Β)
συνολικές ζημίες μετά από φόρους(Α)
Μητρικής Εταιρείας
ς συμμετοχές 
φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικ
και συνολικών αποσβέσεων

καταστάσεις της χρήσης που έληξε την
σωπικού του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίο

αριθμός του προσωπικού ήταν 86 άτομα
ι εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων τω
φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και τ
ο Όμιλος έχουν προβεί σωρευτικά σε π
οιπών σωρευμένων προβλέψεων ανέρχ
2/2014 η εταιρεία προέβει σε απομείωσ
ατά το ποσό των €2.920 ,εκ των οποίων 
ων Οικονομικών Καταστάσεων).
ές Επενδύσεις του Ομίλου και της Εταιρε
επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, κα
οικονομική κατάσταση των εταιρειών τ
ύλια της προηγούμενης χρήσης  αναμο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                         

ΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ
.Δ.Τ. ΑΒ. 281810

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣ

χεία και πληροφορίες, που προκύπτου
νως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 
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Kοντομηνάς Δημήτριος - Πρόεδ
Αλεξανδράτος Διονύσιος - Αντι
Πολιτόπουλος Δημήτριος - Διευ
Νίνος Ευάγγελος - Μη εκτελεστ
Βασιλάκος Γεώργιος - Ανεξάρτ
Κλειδής Εμμανουήλ - Ανεξάρτη
Νικόλαος Γεωργ.Μουστάκης (Α
ΕΥΘΥΝΟΙ Ορκωτοί Ελεγκτές Λ
Με Σύμφωνη Γνώμη

31.12.2014
3

Ανα

8.512
180
467
536

5.232
13.040
4.759

32.726

8.200
‐1.487
6.713

‐                                          
6.713
2.191
833

6.765
16.224
26.014
32.726

01.01‐31.12.2014 01.01
29.517
4.234

(2.238)                               
(4.341)                               
(4.519)                              
(4.519)                               

‐                                          
(28)                                    

+(Β) (4.547)                               
(4.547)                               

                               ‐            
                  (0,4023)           

κών 
(1.851)                               

ν 31 η Δεκεμβρίου 2014 εγκρίθηκαν από
ου 2014 ανέρχεται στα 84 άτομα, ενώ τη
α για τον Όμιλο και 68 για την Εταιρεία.
ων εταιριών του Ομίλου.
των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται
ρόβλεψη για επιβολή πρόσθετων φόρω
χεται σε € 69 χιλ.  για τον Όμιλο και την 
ση της υπεραξίας από τη συμμετοχή στη
ποσό €485 έχουν επιβαρύνει τη κλειόμ

είας για την περίοδο που έληξε ανήλθα
αθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτη
του Ομίλου (σημ. 7.31). 
ορφώθηκαν για να καταστούν συγκρίσιμ

                                                             

Σ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟ

ΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ε
   ΕΝΟΠΟΙ

υν από τις οικονομικές καταστάσεις, σ
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλ

31 Μάρτιος 2015
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SA 
ική Έκθεση 
υρώ, εκτός κ
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νση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως

δρος (μη εκτελεστικό μέλος)
πρόεδρος (εκτελεστικό μέλος)
υθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλ
τικό μέλος
ητο μη εκτελεστικό μέλος
ητο μη εκτελεστικό μέλος
Α.Μ ΕΛΤΕ 1535)
Λογιστές Α.Ε

1.12.2013 
αμορφωμένο

31.12.2013 
Δημοσιευμένο

8.802 8.802
194 194
951 3.386
536 536

4.883 4.883
13.716 13.716
4.983 4.983

34.065 36.500

8.200 8.200
3.059 5.494

11.259 13.694
‐                        ‐                                 

11.259 13.694
2.677 2.677
816 816

5.769 5.769
13.544 13.544
22.806 22.806
34.065 36.500

1‐31.12.2013 01.01‐31.12.2014 01
31.059 27.305
3.596 5.311
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(3.327)             (1.308)                     
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(3.304)             (1.335)                      
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                       ‐                                 ‐     
         (0,2962)                  (0,1164)    
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ό το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας
ης Εταιρείας στα 70 άτομα. Στις 31 Δεκε

ι αναλυτικά στη σημείωση 7.11 των οικ
ων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσε
Εταιρεία (σημ. 7.23 επί των Οικονομικώ
η θυγατρική εταιρεία ΚΒ IMPULS HELLA
μενη χρήση 2014 και ποσό €2.435 τις πρ

αν στο ποσό των €84 και €66  αντίστοιχα
ητικών οργάνων που ενδέχεται να έχου

μα με τα αντίστοιχα  της τρέχουσας χρήσ

                                                             

Ν (ενοποιημένα και μη ενοπ
ΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙ

ενοποιημένα και μη ενοποιη
ΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση γ
λογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜ
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λος)

31.12.2014 31.12.2013

3.822 3.860
180 194

‐ ‐
1.268 1.382
3.598 3.249

11.405 11.707
4.046 3.502

24.319 23.895

8.200 8.200
5.888 7.223

14.088 15.423
‐                              ‐                                

14.088 15.423
2.191 2.677
589 532

1.723 773
5.727 4.490

10.231 8.472
24.319 23.895

1.01‐31.12.2013
28.082
5.647
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‐                             
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(2.312)                  

‐                             
                            ‐ 
               (0,2079)

82                         

ς στις 31 Μαρτίου 2015.
εμβρίου 2013

ονομικών καταστάσεων.
εις ποσού €  30 χιλ.
ών Καταστάσεων).
AS ,στις ομιλικές 
ροηγούμενες χρήσεις 
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υν σημαντική 

σης.

           ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 31 ΜΑΡΤ
                                                  O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥ

                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛ
             Α.Δ.Τ. ΑΒ. 634

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ

ποιημένα)
ΙΑ

ημένα)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

για την οικονομική κατάσταση και τα
η, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδι

(ποσά σε χιλιά

ΕΡΤΕΚ Α.Ε. ‐ ΔΙΕΘ
ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η :12

ΕΔΡΑ: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 24 & Ρ
ΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ Π
ση 4/507/28.04.2009 του Διοι

ό 1 Ιανουαρ
φέρεται διαφ

Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης
Αναμόρφωση λόγω απομείωσης 
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χ

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Ζημιές προ φόρων (συνεχιζόμενε
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρ
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδ
Απομειώσεις συμμετοχής σε θυγα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για με
που σχετίζονται με τις λειτουργικ
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεω
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξο
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών /(εκροών) από/

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Αγορά ενσώματων και ασώματων
Tόκοι εισπραχθέντες

Εισπράξεις από πώληση ενσώματ

Εισπράξεις από ακύρωση αύξηση
Σύνολο εκροών για επενδυτικές 
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητε
Εισπράξεις βραχυπροθέσμων δαν
Εξοφλήσεις βραχυπροθέσμων δα
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρ
Δάνειο  προς τη θυγατρική εταιρε
Σύνολο εισροών/(εκροών) από/
Καθαρή μείωση στα ταμ.διαθ.και
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύνα
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύν

10.Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λο
11. Δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά ει
12. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αν
     ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημ
13. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδο
14. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορ
     του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσ

(Ποσά σε ευρώ)
α) Έσοδα 
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυ
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά σ
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντ

ΤΙΟΥ 2015
ΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
4465

ΣΤΟΙΧ

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑ

 αποτελέσματα της εταιρείας   ΙΝΤΕ
ικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται 
άδες ευρώ)

ΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓ
21826860000
ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡ
ικητικού Συμβουλίου της Επιτ

ρίου έως 31 Δ
ορετικά) 

ΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚ

ς χρήσεως (01.01.2014 και 01.01.2013 
υπεραξίας
μετά από φόρους
ρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013 αν

ες δραστηριότητες)

ρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότ
δα)
ατρική και χρηματοοικονομικών στοιχεί
εταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνη
κές δραστηριότητες:

ν (πλην δανειακών)

δα καταβεβλημένα

/(για) λειτουργικές δραστηριότητες (α

ν παγίων στοιχείων

των και άϋλων παγίων στοιχείων

ης μετοχικού κεφαλαίου συνδεδεμένης 
δραστηριότητες (β)

ες
νείων
ανείων
ρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
εία
/(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες
ι ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
μα Έναρξης Χρήσης
ναμα Λήξης Χρήσης

ογιστικές μεθόδους ή τις λογιστικές εκτι
ισοδήματα/ (ζημίες) που καταχωρήθηκα
ντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά
μένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσ
ου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής ε
ρών σωρευτικά από την έναρξη της οικο
σας περίοδου, που έχουν προκύψει από

υντικών στελεχών και μελών της διοίκη
στελέχη και μέλη της διοίκησης
ικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

ΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩ

ΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔ

ΕΡΤΕΚ Α.Ε. -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧ
οι οικονομικές καταστάσεις καθώς κα

ΓΙΕΣ

ΡΙΟΥ 2014 έως 31 ΔΕΚΕΜΒ
ροπής Κεφαλαιαγοράς)

Σελί

Δεκεμβρίου 2

ΚΕΜΒΡΙΟΥ 20

31.12.2014

αντίστοιχα) 11.259
‐       

(4.547)                             
ντίστοιχα) 6.713

01.01‐31.12 2014 3

(4.341)                             
      

387                                  
49                                    

τητας (2)                                     
1.846                              

ίων 485                           
ησης ή που 

(349)                                
(64)                                   

2.502                              

(1.053)                             
(25)                                   

α) (565)                                

      
(84)                                   
13                                    

4                                      

εταιρείας 1.305                              
1.238                              

8.087                              
(8.097)                             
(138)                                

ς (γ) (148)                                
525                                  
524                                  

1.049                              

ιμήσεις.
αν απευθείας στην Καθαρή Θέση της Ετ
ά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο 
σεως 2014  αναφέρονται  στη σημείωση
εταιρείας που κατέχονται είτε από την ί
ονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπ
ό συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μ

Όμιλος
1.044
280

2.156
193

σης 954
2
0

Ο  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΤΡΙΚΚΑΛ
            Α.Δ.Τ. Χ 000258

ΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤ

ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημέ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤ

ΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΙΝΤΕΡΤΕΚ A.E
αι η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελε

ΒΡΙΟΥ 2014

ίδα 81 από 81

2014 

014 

31.12.2013 31.12.2014

16.998 15.423
(2.435)             ‐

(3.304)             (1.335)                       
11.259 14.088

31.12.2013 01.01‐31.12 2014

(3.583)             (1.090)                       
‐                       ‐                               

419                  117                           
80                     (151)                          
13                     ‐                                 

1.087               533                           
485                           

2.373               (349)                          
2.472               (1.206)                       
(3.564)             1.224                        

(1.056)            (545)                        
(127)                (24)                          

(1.887)             (1.007)                       

320                 
(232)                (66)                          
60                    12                            

5                       2                                

‐                       1.305                      
153                 1.253                      

10.420           8.087                      
(9.082)            (7.384)                     
(338)                (138)                        

(298)                          
1.000              267                         
(734)                513                         
1.258              510                         
524                  1.023                        

ταιρίας και του Ομίλου κατά την τρέχου
μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέ
η 7.14  των οικονομικών καταστάσεων .
ίδια είτε από θυγατρικές  της επιχειρήσε
πα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τ
μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24,
Εταιρεία

1.181
271

2.488
59

933
2
0

ΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΙΩΤΗΣ

 μη ενοποιημένα)
ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ένα και μη ενοποιημένα)
ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙ

E.) και του Ομίλου. 
γκτή όποτε αυτή απαιτείται.

1 

 

31.12.2013

17.735
‐

(2.312)               
15.423

31.12.2013

(2.279)               
‐                         

111                    
(68)                     
13                       

479                    
1.771                 

2.299                 
1.378                 
(3.144)               

(543)                  
(127)                  
(110)                   

(176)                  
60                      

5                         

‐                         
(111)                  

9.172                
(9.082)              
(338)                  
(200)                   
(448)                  
(669)                  
1.179                
510                    

σα περίοδο.
έθοδος 

εις.
της Εταιρίας και
, έχουν ως εξής:

Α

ΙΑ




