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1. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «INTEΡTEK A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της«INTEΡTEK A.E. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ», της
εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί
των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο.
Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο
που διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις
ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών
στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο
έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της
διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και
τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις.
Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας.
Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση
της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005, τα αποτελέσματα των εργασιών της, καθώς και τις μεταβολές των ιδίων
κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το
περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνεί με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις.
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας :
α) Στη σημείωση 8.2.10 επί των οικονομικών καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από
τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2002, 2003, 2004 και 2005, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του
φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με το θέμα αυτό
και β) Στη σημείωση 8.2.17 επί των οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στις διορθώσεις σε σχέση
με τις δημοσιοποιηθείσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31/03/2005.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2006
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
PANNELL KERR FORSTER
International Limited

Ιωάννης Π. Μανδρίδης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11291
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2. EKΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 (01/01-31/12/2005)
Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,
Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας υποβάλλουμε για έγκριση τον Ισολογισμό και τα
οικονομικά αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης 2005.
Το 2005 ήταν μια κρίσιμη και μεταβατική χρονιά για την εταιρεία εν όψει της ανάληψης της αποκλειστικής
διανομής των νέων καταναλωτικών προϊόντων (consumer) από 01/01/2006, στα πλαίσια της οποίας είναι σε
εξέλιξη η αναδιοργάνωση της εταιρείας και έχει ήδη ολοκληρωθεί η μεταφορά των αποθηκών σε νέα σύγχρονα
κτίρια στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε ΕΥΡΩ 38.217.623,57
έναντι ΕΥΡΩ 73.835.550,45 της προηγούμενης χρήσεως, σημειώνοντας μείωση κατά ΕΥΡΩ 35.617.926,88 ή
σε ποσοστό 48% περίπου. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις πωλήσεις κινητών τηλεφώνων (-70% σε σχέση
με το 2004) λόγω μη επαρκούς διαθεσιμότητας σε προϊόν από τον κατασκευαστή.
Όσον αφορά τα system προϊόντα η ένταση του ανταγωνισμού είχε ως αποτέλεσμα οι πωλήσεις σε αξία να
κυμανθούν στα επίπεδα του 2004 παρόλο που οι αντίστοιχες πωλούμενες ποσότητες αυξήθηκαν σημαντικά.
Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι για να συγκρίνουμε τις δύο χρονιές θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το 2004
είχαμε Ολυμπιάδα και επομένως «έκτακτες πωλήσεις» ύψους 11 εκατ. Ευρώ, ενώ το 2005 δεν είχαμε. Για το
λόγο αυτό η πραγματική μείωση στις πωλήσεις ήταν 39% και όχι 48%.
Επίσης τα ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως της κλειόμενης χρήσεως ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 2.343.117,96 έναντι ΕΥΡΩ
6.627.278,08 της προηγούμενης χρήσεως, σημειώνοντας μείωση 65% περίπου και τα καθαρά κέρδη της
κλειόμενης χρήσεως προ φόρων, ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 3.650.754,10, έναντι ΕΥΡΩ 5.907.223,76 της
προηγούμενης χρήσεως, σημειώνοντας μείωση κατά ΕΥΡΩ 2.256.469.,86 ή σε ποσοστό 38% περίπου.
Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι παρά τις συνθήκες έντονου ανταγωνισμού στην αγορά και τα
επακόλουθά της, η Εταιρεία εξακολουθεί να επιτυγχάνει υψηλό δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, που
ανέρχεται σε 14% περίπου. Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο μέρισμα ανέρχεται σε € 0,12 ανά μετοχή και
αντιστοιχεί σε 52% περίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των φόρων και του τακτικού
αποθεματικού. Έτσι με βάση την τιμή κλεισίματος της 31/12/2005 η μερισματική απόδοση της μετοχής
διαμορφώνεται σε 4,5%.
Τα ως άνω καθαρά κέρδη ύψους ΕΥΡΩ 3.650.754,10 μετά την αφαίρεση του συνολικού φόρου εισοδήματος
ύψους ΕΥΡΩ 930.973,40 προτείνεται να διατεθούν ως ακολούθως :
ΕΥΡΩ
Τακτικό Αποθεματικό
Μέρισμα
Έκτακτο Αποθεματικό
Αποθεματικό διαφοράς ΔΛΠ-ΚΒΣ
Σύνολο

124.125,64
1.347.984,00
1.020.113,73
227.557,33
-------------------2.719.780,70
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Αθήνα, 24 Μαρτίου 2006
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Νιργιαννάκης
Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος
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3. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη-κυκλοφορούν Ενεργητικό
Υλικά πάγια στοιχεία Ενεργητικού
Άυλα στοιχεία
Άλλες επενδύσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη-κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικοί Χρεώστες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Προπληρωμές
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού

31/12/2005

31/12/2004

3.571.594,70
103.973,92
443.209,00
67.059,49
481.694,72
4.667.531,83

3.649.640,89
122.670,80
443.209,00
35.922,22
717.044,32
4.968.487,23

3.293.741,67
14.652.844,65
721.270,27
1.505.785,51
13.176.676,74
33.350.318,84

5.751.944,31
12.596.821,72
1.447.824,72
1.804.866,08
13.279.171,39
34.880.628,22

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

38.017.850,67

39.849.115,45

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ άρτιο
Αποθεματικά Κεφάλαια
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

8.200.236,00
3.746.148,20
14.133.346,80
26.079.731,00

8.200.236,00
3.746.148,20
12.761.550,08
24.707.934,28

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ωφελήματα Προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

342.715,58
3.024.848,96
157.784,94
3.525.349,48

295.709,17
4.070.375,18
142.025,85
4.508.110,20

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τρέχουσα φορολογία
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων

6.348.617,19
460.012,69
1.604.140,31
8.412.770,19

5.525.786,64
2.765.893,36
2.341.390,97
10.633.070,97

38.017.850,67

39.849.115,45

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(9.1)
(9.1)

(9.2)
(9.3)

(9.4)
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4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ €)
1.01-31.12.2005
38.217.623,57
Κύκλος εργασιών
28.948.475,37
Κόστος πωληθέντων
9.269.148,20
Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
3.820.673,07
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
4.062.786,05
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων
3.650.754,10
Μείον φόροι
930.973,38
Κέρδη μετά από φόρους
2.719.780,72
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
0,24
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή
0,12

(9.5)
1.01-31.12.2004
73.835.550,45
56.496.674,85
17.338.875,60
6.221.204,45
6.394.148,84
5.907.223,76
1.983.729,82
3.923.493,94
0,35
0,17

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 7 έως 10, συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο στις 14/03/2006 και υπογράφονται από τους :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.
ΝΙΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Π. 569678

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΚΑΛΤΣΑΣ
Α.Δ.Τ. Η. 890456

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ.ΑΒ. 60370

ΘΕΟΔΩΡΑ Κ. ΤΣΟΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ. Χ. 149722

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 11 έως 20, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
καταστάσεων.
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5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
1/1 - 31/12/2005
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένος φόρος εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

3.650.754,10

5.907.223,76

242.112,98
998.519,81
905,33
169.918,97
-258.870,24

172.944,39
857.798,47
2.076,99
313.980,69
-148.280,87

2.458.202,64
- 1.061.492,18
643.290,51

2.106.033,84
9.845.544,08
-11.896.468,02

-

-

169.918,97
-2.985.745,37
1.690.637,96

-

313.980,69
-3.796.888,36
3.049.984,28

-

148.038,39

-

265.684,96

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

1/1 - 31/12/2004

977,34

25.575,79

258.870,24
111.809,19

-

- 1.904.941,80
- 1.904.941,80
-

-

148.280,87
-91.828,30
1.905.734,49
1.905.734,49

102.494,65
13.279.171,39

1.052.421,49
12.226.749,90

13.176.676,74

13.279.171,39

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 11 έως 20, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
Οικονομικών καταστάσεων.
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6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
31/12/2005
31/12/2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα)
24.707.934,28
22.694.084,34
Μερίσματα προς διανομή
Κέρδη της περιόδου, μετά από φόρους
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2005 και 31.12.2004 αντίστοιχα)

-1.347.984,00
2.719.780,72
26.079.731,00

-1.909.644,00
3.923.493,94
24.707.934,28

7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Λ.Π. ΚΑΙ
Δ.Λ.Π.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1.1.2005 ΚΑΙ 1.1.2004) (Ποσά εκφρασμένα σε €)
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2005 και 1.1.2004) σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.
Διαφορά φόρου εισοδήματος
Αποτίμηση των παγίων στην εύλογη αξία (Δ.Π.Χ.Π. 1)
Μεταβολή πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού
σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης επειδή δεν πληρούσαν
τα κριτήρια του Δ.Λ.Π. 38
Διαγραφή εσόδων πρόβλεψης συμμετοχών
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2005 και 1.1.2004) αναμορφωμένη
σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.

1/1/2005
1/1/2004
23.494.053,25 21.664.225,16
---193.909,23
420.866,63
623.952,83
271.812,46
575.018,47

228.528,61
-1.452,96

-15.078,53
-38.738,00

-15.078,53
----

24.707.934,28 22.694.084,34

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 11 έως 20, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών
καταστάσεων.
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8.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

8.1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (εφεξής η “Εταιρεία”) δραστηριοποιείται στη διανομή των
προϊόντων Αυτοματισμού Γραφείου, Τηλεπικοινωνιών και Επαγγελματικών Συστημάτων Ήχου και Εικόνας της
Panasonic, ως επίσημος διανομέας στην ελληνική αγορά του ιαπωνικού οίκου Matsushita. Η Εταιρεία έχει την έδρα
της στο Δήμο Ελληνικού, στην οδό Αφροδίτης 24 και Ριζούντος και απασχολεί 133 υπαλλήλους συνολικά.
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Την 30/09/2005 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. και της PANASONIC EUROPE LTD σύμφωνα με
την οποία η ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. καθίσταται αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων του Ιαπωνικού οίκου
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL Co LTD, που φέρουν τα εμπορικά σήματα Panasonic και Technics,
πενταετούς διάρκειας αρχομένης από 1/1/2006.
Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη συμφωνία αποκλειστικής διανομής είναι τα προϊόντα system
Τηλεπικοινωνιών Αυτοματισμού γραφείου και επαγγελματικών συστημάτων A/V (ενδεικτικά αναφέρουμε τα
τηλεφωνικά κέντρα, ασύρματα και κινητά τηλέφωνα, fax, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, κ.λ.π) καθώς και τα
καταναλωτικά (consumer) προϊόντα όπως τηλεοράσεις (PLASMA και LCD), DVD recorders και players, Home
cinema, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, κ.λ.π.
Διευκρινίζεται ότι η διανομή των προϊόντων system γίνεται από τον Απρίλιο του 1990 ενώ η διανομή των νέων
προϊόντων consumer ξεκινά με βάση τη συμφωνία από τον Ιανουάριο του 2006.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 εγκρίθηκαν για έκδοση
με απόφαση του υπ’ αριθμό 256 πρακτικού της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στις 14 Μαρτίου 2006.
8.2 Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων αναλύονται
παρακάτω :
8.2.1 Βάση προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την
αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, και βάσει της αρχής της
συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας.
Η εταιρεία συνέταξε οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για πρώτη φορά για τη χρήση που έληξε την 31
η
Δεκεμβρίου 2005 (ημερομηνία μετάβασης αποτελεί η 1 Ιανουαρίου 2004). Δεν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν
εφαρμοσθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους.
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8.2.2 Μετατροπή ξένων νομισμάτων
(1)

Νόμισμα μέτρησης και αναφοράς

η
Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της Εταιρείας από την 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια οι
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το νόμισμα αποτίμησης της εταιρείας.

(2)

Συναλλαγές και υπόλοιπα

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των
συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας σύνταξης. Τα
κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές (και από τη μετατροπή στοιχείων του ενεργητικού και
παθητικού εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα) αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

8.2.3 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή στις αξίες
κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την ημερομηνία μετάβασης, μείον, κατ’αρχήν τις
συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες
τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Ειδικότερα η αξία του οικοπέδου και του κτιρίου των γραφείων της εταιρείας προσδιορίσθηκε βάσει εκτίμησης του
οίκου LAMBERT SMITH HAMPTON (HELLAS).
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως
ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που
αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί
αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται)
υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει τω εξής :
Κτίρια
Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Αυτοκίνητα
Λοιπός εξοπλισμός

40 έτη
5 έτη
5-10 έτη
2-10 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη
αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις
διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα
σχετικά κέρδη ή ζημιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. Όταν τα αποσυρόμενα ή
πωλούμενα ενσώματα πάγια έχουν αποτιμηθεί στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής
που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την απόσυρση ή πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.
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8.2.4 Ασώματες ακινητοποιήσεις
Λογισμικό (και προγράμματα)
Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς λογισμικού καθώς και κάθε δαπάνη που έχει
πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν
την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως
κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού. Το κόστος αγοράς που αναγνωρίζεται
ως ασώματη ακινητοποίηση αποσβένεται χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής του (5-8) έτη.
8.2.5 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή ζημία
απομειώσεως, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι
ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η
αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού
στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value
in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα
πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς,
μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν
χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν
από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης
ζωής του. Αν μια επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου
για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει τα ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που
δημιουργεί ταμιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται
μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις
αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο.
Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει θέμα απαξίωσης του παγίου εξοπλισμού της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει
πραγματοποιήσει υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων.
8.2.6 Άλλες επενδύσεις
Οι τίτλοι που καταχωρούνται στον ανωτέρω λογαριασμό συνιστούν συμμετοχή σε επιχείρηση που δεν είναι
εισηγμένη σε ενεργό αγορά και εντάσσονται στην κατηγορία του ΔΠΧΠ 39 “Τίτλοι διαθέσιμοι προς πώληση”. Οι
τίτλοι αυτών των μετοχών κατά την αρχική επιμέτρηση την 31.12.2003 καταχωρήθηκαν στο κόστος κτήσης τους
που είναι η εύλογη αξία της αντιπαροχής που δόθηκε για την απόκτησή τους μείον την πρόβλεψη υποτίμησης μέχρι
την 31.12.2003. Η αξία αυτών των μετοχών παρέμεινε αμετάβλητη κατά την 31/12/2004 και 31/12/2005.
Οι ανωτέρω τίτλοι μεταγενέστερα θα αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους καθόσον δεν είναι δυνατόν να
προσδιοριστεί η εύλογη αξία τους με αξιοπιστία.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, η εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών
που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η
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σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσης. Αν στοιχειοθετείται
απομείωση η διαφορά αποτίμησης μεταφέρεται στα αποτελέσματα.
8.2.7 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται
με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας.

8.2.8

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς χρεώστες

Οι πελάτες και οι λοιποί χρεώστες παρουσιάζονται αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που
τυχόν θα προκύψουν από τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις γίνεται μόνο
για χρεώστες που τα χρέη τους θεωρούνται αμφίβολης είσπραξης ή έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες.
Στην περίοδο 01/01 - 31/12/2005 διενεργήθηκε πρόβλεψη ευρώ 154.798,90 για πιθανή ζημιά του πελάτη «ΡΑΔΙΟ
ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠ. ΕΠΙΧ. Α.Ε.» και «ELEPHANT A.E.», και επίσης μεταφέρθηκε στα έσοδα η πρόβλεψη του
πελάτη «ALPHA DIGITAL A.E.» ευρώ 300.000,00 μετά από τη σχετική ρύθμιση της απαίτησης με τη λήψη
επιταγών.
Όλες οι απαιτήσεις εκτός από ένα μέρος των επιταγών εισπρακτέων, είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται
προεξόφληση κατά την ημερομηνία της λογιστικής κατάστασης. Οι μακροπρόθεσμες επιταγές προεξοφλήθηκαν με
επιτόκιο 2,85% που είναι ο μέσος όρος απόδοσης των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου μηνός
Νοεμβρίου 2005 της ετήσιας και τριετούς διάρκειας, και οι διαφορές προεξόφλησης απεικονίζονται στα
χρηματοοικονομικά έξοδα της εκάστοτε περιόδου/χρήσης που αφορούν.
8.2.9

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες
μηνιαίες επενδύσεις.
8.2.10

Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονομικών
καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο
επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού
νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις
προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και
εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις.
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Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις
μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο
κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και
μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να
χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2002, 2003, 2004 και 2005.
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις
αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη
χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, η ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι
την ημερομηνία του Ισολογισμού.
Η φορολογία εισοδήματος αναλύεται ως εξής:
Φόρος Εισοδήματος Περιόδου
Αναβαλλόμενος Φόρος

Χρήση 2005
680
251
931

Χρήση 2004
2.334
(576)
1.758

Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:
Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογιζόμενος με τον
φορολογικό
συντελεστή
της
Εταιρείας (2005: 32%, 2004: 35%)
Δαπάνες μη εκπιπτόμενες
Μη φορολογήσιμο εισόδημα
Έξοδο Φόρου Εισοδήματος

Χρήση 2005
3.650
1.168
(1.526)
1.289
931

Χρήση 2004
5.907
2.067
761
(1.070)
1.758

Οι λογαριασμοί των αναβαλλόμενων φόρων αναλύονται ως εξής:
Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις

Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο τέλους

Χρήση 2005

Χρήση 2004

482
(158)

717
(142)

324

575

Χρήση 2005
575
(251)
324

Χρήση 2004
1
(576)
(575)
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8.2.11

Παροχές σε εργαζόμενους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2112/20 η Εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή
απολυόμενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το
ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης
λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο με το 40% του σχετικού
ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης.
Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από την υπηρεσία
εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με ΔΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζομένων». Η
υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία
της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές που προκύπτουν από τα
ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης
παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης
πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των
μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και είναι
πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα
στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας
καταχωρείται άμεσα στ’ αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος
εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος
προϋπηρεσίας καταχωρείται στ’ αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης.
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται
δεδουλευμένες.
8.2.12

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα

Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα, νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα
παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και
μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού.
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης.
Η πρόβλεψη εγγυήσεων για δωρεάν ανταλλακτικά των αποθεμάτων εμπορευμάτων που πωλούνται υπολογίζεται
ως ποσοστό 1,13% επί των πωλήσεων. Έτσι για την περίοδο 01/01 – 31/12/2005 διενεργήθηκε σχετική πρόβλεψη
ποσού ευρώ 426.885,00 και αντίστοιχα έσοδο από πρόβλεψη της προηγούμενης περιόδου 01/01-31/12/2004
ποσού ευρώ 371.888,41.
Γίνεται έλεγχος του ανωτέρω συντελεστή με βάση τα απολογιστικά στοιχεία της αξίας των δωρεάν χορηγούμενων
ανταλλακτικών.
Η πρόβλεψη για πνευματικά δικαιώματα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3049/2002. Στην περίοδο 01/01 –
31/12/2005 διενεργήθηκε σχετική πρόβλεψη ποσού ευρώ 408.855,00, παράλληλα όμως, μετά από σχετική
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διαγράφηκαν από τον ανωτέρω λογαριασμό οι προβλέψεις των
χρήσεων 1998 και 1999 συνολικού ποσού ευρώ 548.569,76.
Ακόμα ποσό ύψους ευρώ 497.752,08 διαγράφηκε λόγω οριστικοποίησης της μη υπαγωγής των προϊόντων που
αφορούν στις διατάξεις του νόμου αυτού.
Επίσης για την ως άνω περίοδο διενεργήθηκε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ποσού ευρώ 47.006,42.

16

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005

8.2.13

Πιστοδοτικοί κίνδυνοι

Η εταιρεία εκτίθεται σε πιστοδοτικούς κινδύνους στην είσπραξη υπολοίπων πελατών. Στα πλαίσια ελέγχου του
πιστοδοτικού κινδύνου εφαρμόζει με συνέπεια σαφή πιστοδοτική πολιτική που παρακολουθείται και αξιολογείται σε
συνεχή βάση, ώστε η χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο. Επίσης
μέρος των απαιτήσεων ασφαλίζονται βάσει ειδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου πιστώσεων.
8.2.14

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους
ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής :
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
(β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με το
εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.
8.2.15

Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Έχει δοθεί εγγυητική επιστολή για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς την προμηθεύτρια MATSUSHITA ELECTRIC
INDUSTRIAL Co LTD, ποσού ευρώ 5.000.000
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 125.309,14.
8.2.16

Μερίσματα

Με βάση την Ελληνική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέμουν στους μετόχους τους,
τουλάχιστον το 35% των κερδών, μετά από φόρους καθώς και μετά την κράτηση για τακτικό αποθεματικό ή το 6%
του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, όποιο από τα παραπάνω κονδύλια είναι μεγαλύτερο.
Για τη χρήση 2005 η διοίκηση της εταιρείας προτείνει μέρισμα ίσο με 0,12 ΕΥΡΩ ανά μετοχή.
8.2.17

Διορθώσεις σε
καταστάσεις

σχέση

με

τις

δημοσιοποιηθείσες

ενδιάμεσες

οικονομικές

Η εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Δ.Λ.Π. 8, σχετικά με τις διορθώσεις λαθών κατά τη σύνταξη των
ης
Δεκεμβρίου 2005 διενήργησε εγγραφές για αναβαλλόμενες φορολογικές
οικονομικών καταστάσεων της 31
απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 306.362,72 για τις προβλέψεις για πνευματικά δικαιώματα καθώς και για τα
ωφελήματα προσωπικού που είχαν βαρύνει τα αποτελέσματα του 2004. Από το ανωτέρω γεγονός ο λογαριασμός
ενεργητικού «Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις» κατά την 31/12/04 και 31/03/2005 από ευρώ 410.681,60
έγινε ευρώ 717.044,32. Επίσης στο πίνακα προσαρμογών της καθαρής θέσης της 01/01/2005 το ποσό της
«Αναγνώρισης της αναβαλλόμενης φορολογίας» αυξήθηκε κατά ευρώ 306.362,72 και έγινε ευρώ 575.018,47,
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επίσης διαγράφηκαν έσοδα από προβλέψεις συμμετοχών ευρώ 38.738,00 και τελικώς η καθαρή θέση έναρξης
περιόδου 01/01/2005 αυξήθηκε κατά ευρώ 267.624,72 (= 306.362,72 – 38.738,00) και έγινε ευρώ 24.707.934,28.
8.2.18

Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει και
δημοσιεύει η Εταιρεία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Δεδομένης της ανάγκης παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων της προηγούμενης χρήσης στην ίδια βάση, η
αποτίμηση και προσαρμογή της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας
έγινε ουσιαστικά την 31 Δεκεμβρίου 2003, με συνέπεια τη διαφοροποίηση των οικονομικών καταστάσεων που είχαν
προγενέστερα συνταχθεί και δημοσιευθεί, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής
νομοθεσίας.
Οι κύριες προσαρμογές που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν :
- την άμεση απόσβεση διαφόρων εξόδων, που είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν και αποσβένονταν
τμηματικά,
- την αποτίμηση των παγίων στοιχείων στην εύλογη αξία,
- την προσαρμογή των συντελεστών απόσβεσης των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, ώστε να
αντικατοπτρίζουν την ωφέλιμη ζωή τους,
- την λογιστική αναγνώριση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους εργαζόμενους, σε σχέση με την
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός,
και
- της λογιστικής αναγνώρισης των επιπτώσεων της ετεροχρονισμένης φορολογίας.
9. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
9.1

Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού

ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΗΣ
31.12.2004

ΑΓΟΡΕΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
2005

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ
2005

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
31/12/2005

ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΚΤΙΡΙΑ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

947.000,00
2.206.926,31

3.497,15

0,00

101.973,25

947.000,00
2.108.450,21

16.092,62
181.723,46

60.000,00
0,00

0,00
0,00

6.510,04
44.901,14

69.582,58
136.822,32

455.922,38

82.888,25

4.958,91

224.112,12

309.739,59

ΣΥΝΟΛΑ

3.807.664,77

146.385,39

4.958,91

377.496,55

3.571.594,70

137.591,31

1.653,00

0,00

35.270,39

103.973,92

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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9.2

Εμπορικοί χρεώστες
31/12/2005

Πελάτες
Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες
Προβλέψεις επισφαλών πελατών
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες

9.3

31/12/2004

8.134.392,06
753.905,25
-753.905,25
6.518.452,59
14.652.844,65

7.133.901,48
1.029.106,35
-1.029.106,35
5.462.920,24
12.596.821,72

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
31/12/2005

Χρεώστες διάφοροι
Έξοδα επομένων χρήσεων
Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα

9.4

31/12/2004

666.311,12
35.297,85
19.661,30
721.270,27

1.318.959,51
83.949,91
44.915,30
1.447.824,72

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

30/09/2005
31/12/2004
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
210.421,66
161.615,61
Μερίσματα πληρωτέα
1.951.387,11
1.394.429,31
Πιστωτές διάφοροι
26.622,60
11.318,61
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα)
43.909,55
21.472,79
Προκαταβολές πελατών
124.354,04
0,00
2.341.390,97
1.604.140,31
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9.5

Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Κύκλος εργασιών
Μείον:κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.189.382,03
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
4.848.139,61
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι
258.870,24
Mείον:Xρεωστικοί τόκοι
169.918,97
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως
MEION:Εκτακτα και Ανόργανα Εσοδα
και προβλέψεις προηγουμ. χρήσεων
1.723.786,85
Πλέον:Εκτακτα και Ανόργανα Εξοδα
και προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
416.150,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)
Mείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων
στοιχείων
242.112,98
Μείον:Οι ενσ/νες στο λειτ.κόστος
(242.112,98)
ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων
ΕΞΟΔΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
KAΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ
ΦΟΡΩΝ

9.6

31/12/05

31/12/04

38.217.623,57
28.948.475,37
9.269.148,20

73.835.550,45
56.496.674,85

1.022.540,13
10.291.688,33

1.361.212,06
18.700.087,66

8.037.521,64
2.254.166,69
88.951,27
2.343.117,96

17.338.875,60

3.796.325,91
8.110.783,85

11.907.109,76
6.792.977,90

148.280,87
313.980,69

(165.699,82)
6.627.278,08

1.134.811,08
1.307.636,14
3.650.754,10

0,00
3.650.754,10

1.854.865,40

(720.054,32)
5.907.223,76

172.944,39
(172.944,39)

0,00
5.907.223,76

930.973,40

1.983.729,82

2.719.780,70

3.923.493,94

Ανάλυση των δαπανών όπως εμφανίζονται στη Κατάσταση
Αποτελεσμάτων

Ανάλυση των δαπανών
όπως εμφανίζονται στη Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις εκμετάλλευσης
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2005

31.12.2004

4.179.874,02
194.778,69
756.601,84
45.703,37
2.005.759,24
242.112,98
612.691,50
8.037.521,64

4.733.295,49
179.203,65
836.302,30
61.749,78
5.049.828,19
172.944,39
873.785,96
11.907.109,76
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