
                      

31/12/2012 31/12/2011

3.784.215 3.800.253

Καζαξέο  δεκίεο  ρξήζεο
-6.831 -16.038

Υξήζηνο Πειεληξίδεο (Α.Μ..Ο.Δ.Λ. 17831) ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεωο (31/12/2012 θαη 31/12/2011 αληίζηνηρα) 3.777.384 3.784.215

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Σαμιακές Ροές Λειηοσργικών Γραζηηριοηήηων

Κέξδε / (δεκίεο) ρξήζεσο πξν θόξσλ 7.293 -17.041

Πξνζαξκνγέο ηνπ απνηειέζκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο εμήο ζπλαιιαγέο:

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31/12/2012 31/12/2011 Απνζβέζεηο ελζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 29.409 41.479

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 63.748 78.557 9.763 8.190

Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 288.352 288.352 (Έζνδα) / έμνδα απν ηόθνπο θαη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -35.713 -15.761 -

Απνζέκαηα 511.803 179.752 Κέξδνο εθκεηαιεύζεσο πξηλ από ηηο κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ θηλήζεσο 10.752 16.867
Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη πξνπιεξσκέο 1.599.859 2.921.660 (Αύμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ -332.051 230.619

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 2.104.960 604.486 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη ινηπνύο ινγαξηαζκνύο 1.321.801 -63.175

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 4.568.722 4.072.807 Αύμεζε / (κείσζε) ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 478.859 -150.709

Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε 1.479.361 33.602

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Πιεξσκή θόξσλ - 1.003

Μεηνρηθό Κεθάιαην (125.402 κεηνρέο ησλ  € 24,00) 3.009.648 3.009.648 ύλνιν εηζξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 1.479.361 34.605

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 767.736 774.567 Σαμιακές Ροές Δπενδσηικών Γραζηηριοηήηων

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ  (α) 3.777.384 3.784.215 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -14.600 -11.043

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 35.715 16.548

Τπνρξεώζεηο ζπληαμηνδνηηθώλ παξνρώλ 35.953 26.190 ύλνιν εηζξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 21.115 5.505

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 755.385 262.402 ύνολο ηαμιακών ροών μεηά από ηις επενδσηικές δραζηηριόηηηες (α)+(β) 1.500.476 40.110

ύλνιν Τπνρξεώζεωλ (β) 791.338 288.592 Σαμιακές Ροές Υρημαηοοικονομικών Γραζηηριοηήηων

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  (α + β) 4.568.722 4.072.807 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαηαβεβιεκέλα -2 -787

ύλνιν εθξνώλ από ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) -2 -787

1.500.474 39.323

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 604.486 565.163

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 2.104.960 604.486

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Κύθινο εξγαζηώλ 7.068.218 7.373.974

Κόζηνο πσιήζεσλ -6.682.675 -6.936.700

Μηθηά θέξδε πξν απνζβέζεωλ 385.543 437.274

Άιια έζνδα / (έμνδα) εθκεηάιιεπζεο 51.178 53.717

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -409.517 -482.314

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο -26.215 -

Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ

αποηελεζμάηων και αποζβέζεων

Απνζβέζεηο -29.409 -41.479

Εεκίεο πξν θόξωλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ  

αποηελεζμάηων

Έμνδα θαη έζνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 35.713 15.761

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξωλ 7.293 -17.041

Φόξνο εηζνδήκαηνο -14.124 1.003

Εεκίεο κεηά από θόξνπο -6.831 -16.038

1. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ κε έδξα ηελ Αζήλα
ε νπνία ζπκκεηέρεη 99,99% ζην θεθάιαην ηεο Εηαηξίαο.

2. Τα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο

ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο εμήο:

* Αγνξέο Αγαζώλ:  

* Αγνξέο Υπεξεζηώλ:      € 3.009

* Έζνδα από δάλεηα:      € 34.857

* Υπνρξεώζεηο:           € 395.960

3. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο:  6 άηνκα

4. Επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.

5. Δελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ  ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο

6. Αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2007-2010.

Ο Πξνϊζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Γιεύθσνζη διαδικηύοσ: www.intertitan.gr (Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

INTEΡΣΗΣΑΝ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΓΗΔΘΝΖ Α.Δ.
ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΜΖΣΡΩΟΤ: 849901000 (Πξώελ ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ Α.Δ.: 22888/01/Β/90/562)

ΥΑΛΚΗΓΟ 22Α, 111 43 ΑΘΖΝΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ από 1 Ιανοσαρίοσ 2012 μέτρι 31 Γεκεμβρίοσ 2012

(δημοζιεσόμενα βάζει ηοσ κν.2190, άρθρο 135, για επιτειρήζεις ποσ ζσνηάζζοσν εηήζιες Οικονομικές Καηαζηάζεις, ενοποιημένες και μη, καηά ηα ΓΠΥA)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο Oηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΗΝΣΔΡΣΗΣΑΝ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΓΗΔΘΝΖ ΑΔ. Ο αλαγλώζηεο πνπ επηδεηά λα αληιήζεη

νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξίαο, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο Oηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαζώο θαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή

ινγηζηή. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο Δηαηξίαο, όπνπ αλαξηώληαη ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία.

Αρμόδια  Τπηρεζία - Νομαρτία : Ννκαξρία Αζελώλ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012

ύνθεζη Γιοικηηικού σμβοσλίοσ : Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο: Νηθόιανο Βιαζζόπνπινο

Αληηπξόεδξνο:  Γξεγόξεο Γηθαίνο

Μέιε: Ησάλλεο Κξπζηαιίδεο, Κσλζηαληίλνο Γθίθαο, Δπζηξάηηνο Βνπιγαξίδεο, Παύινο

Παζρόπνπινο  

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο ρξήζεωο (1/1/2012 θαη 

1/1/2011 αληίζηνηρα)

Ημερομηνία έγκριζης από ηο Γιοικηηικό σμβούλιο 

ηων εηήζιων οικονομικών καηαζηάζεων : 26 Μαξηίνπ 2013

Ορκωηός ελεγκηής λογιζηής :

Δλεγκηική εηαιρία : Ernst & Young (Hellas) Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Α.Δ.

Σύπος έκθεζης ελέγτοσ ελεγκηών : Με ζύκθσλε γλώκε

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΣΗ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012

(Ποζά εκθραζμένα ζε €)

Πξόβιεςε ζπληαμηνδνηηθώλ παξνρώλ

Καζαξή αύμεζε ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ)
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΗ ΥΡΗΗ 1/1/2012 - 31/12/2012

(Ποζά εκθραζμένα ζε €)

989 8.677

Νηθόιανο  Βιαζζόπνπινο Γξεγόξεο Γηθαίνο Φσηεηλή Κσηζηνπνύινπ 

-28.420 -32.802

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

€ 6.046.936

Γηα ηελ ρξήζε 2011 ε Εηαηξία ειέγζεθε θνξνινγηθά από ηνπο Ταθηηθνύο Οξθσηνύο Ειεθηέο Λνγηζηέο ζύκθσλα κε ην άξζξν 82 παξαγξ.5Ν.2238/1994 . Γηα ηε ρξήζε 2012 ν έιεγρνο απηόο 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2012. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο εθηηκνύκε όηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2013

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη

Γηεπζύλωλ ύκβνπινο
Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Α.Γ.Σ. AI 573166/2010 Α.Γ.Σ. AΒ 291692/2006  Α.Γ.Σ. ΑΕ 105492/2007  

 ΑΡ.Μ.ΑΓΔΗΑ Β΄ ΣΑΞΖ: 0089856

http://www.intertitan.gr/

