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1. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τους Μετόχους της «INTEΡTEK A.E. � ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» 

 
Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της ανώνυµης εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2006. Η ευθύνη της σύνταξης των 
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η επισκόπησή µας διενεργήθηκε 
σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο Επισκόπησης, που είναι εναρµονισµένο µε το αντίστοιχο ∆ιεθνές Πρότυπο 
Επισκόπησης. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέµενων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στοιχείων και 
πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων που θέσαµε στις οικονοµικές και 
λογιστικές υπηρεσίες της εταιρείας συνθέτουν το κύριο µέρος της εργασίας µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι 
ουσιωδώς µικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η 
διαµόρφωση και διατύπωση ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η 
παρούσα έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου. Βασιζόµενοι στην διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουµε ότι 
δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις 
προαναφερόµενες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συµµόρφωσή τους µε τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως 
προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 6.2.10 που παρατίθεται στο 
προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά  στο γεγονός ότι οι φορολογικές 
δηλώσεις για τη χρήση 2005 και την περίοδο 01/01 � 30/06/2006 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές 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. 
 
 
 
 
          Αθήνα, 2 Αυγούστου 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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Περίοδος από 01/01-30/06/2006 
 

 
 

  5 

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε €)       
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  01/01-30/06/2006 1/1-31/12/2005
Μη-κυκλοφορούν Ενεργητικό   
Υλικά πάγια στοιχεία Ενεργητικού  (7.1)       4.057.572,11           3.571.594,70 
Άυλα στοιχεία (7.1)          110.161,52            103.973,92  
Άλλες επενδύσεις           443.209,00            443.209,00  
Λοιπές απαιτήσεις            63.972,56              67.059,49  
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις           274.980,02            481.694,72  
Σύνολο µη-κυκλοφορούντος Ενεργητικού     4.949.895,21       4.667.531,83  
Κυκλοφορούν Ενεργητικό   
Αποθέµατα        8.920.382,38          3.293.741,67  
Εµπορικοί Χρεώστες (7.2)     14.055.299,40        14.652.844,65  
Προπληρωµές        2.840.023,20          1.505.785,51  
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών        8.232.707,76        13.176.676,74  
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (7.3)           898.198,89            721.270,27  
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού   34.946.611,63     33.350.318,84  
   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   39.896.506,84     38.017.850,67  
ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Μετοχικό Κεφάλαιο         8.200.236,00          8.200.236,00  
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ άρτιο        3.746.148,20          3.746.148,20  
Aποτελέσµατα περιόδου προς διάθεση  195.308,58 
Αποθεµατικά Κεφάλαια       14.133.346,80        14.133.346,80  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  26.275.039,58    26.079.731,00  
   
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   
Ωφελήµατα προσωπικού           378.333,48            342.715,58  
Λοιπές προβλέψεις        2.774.073,64          3.024.848,96  
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις           155.977,62            157.784,94  
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων     3.308.384,74       3.525.349,48  
   
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   
Τραπεζικές υποχρεώσεις  0,00 0,00
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές        7.521.952,27          6.348.617,19  
Τρέχουσα φορολογία  519.470,70           460.012,69  
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (7.4)       2.271.659,55          1.604.140,31  
Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων  10.313.082,52      8.412.770,19  
   
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ    39.896.506,84     38.017.850,67  
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ €) (7.5) 
   1/01-30/6/2006 1/01-30/6/2005 1/04-30/6/2006 1/04-30/6/2005 

Κύκλος εργασιών  21.624.080,98 18.561.634,04 10.024.342,92 8.720.088,03
Κόστος πωληθέντων  16.393.677,67 13.769.797,74 7.788.062,90 6.601.304,47
Μικτά κέρδη  5.230.403,31 4.791.836,30 2.236.280,02 2.118.783,56
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων   

      1.631.001,14   
1.624.861,11  865.595,46 882.123,74

Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 

 

1.755.000,16 1.721.665,11 934.610,48 930.664,98
Κέρδη  προ φόρων      1.652.444,93  1.632.908,35 855.444,81 892.934,16
Μείον φόροι  1.457.136,35 465.013,80 1.234.839,79 225.154,70
Κέρδη  µετά από φόρους  195.308,58 1.167.894,55 - 379.394,98 667.779,46
Κατανέµονται σε:     
Μετόχους Εταιρίας  195.308,58 1.167.894,55 - 379.394,98 667.779,46
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή � βασικά 
(σε €) 

 
0,02 0,10 - -

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €) 

Λειτουργικές δραστηριότητες                                           1/01-30/06/2006      1/01-30/6/2005 
Κέρδη προ φόρων 1.652.444,93 1.632.908,35
Πλέον / µείον προσαρµογές για:    
Αποσβέσεις 123.999,02 96.804,00
Προβλέψεις -        215.239,07  -            39.824,57  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα          112.708,06             119.109,80  
Πιστωτικοί τόκοι -        140.233,26   
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

 

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -     5.626.640,71             485.177,90  
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -        910.534,13             802.137,80  
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)       1.840.924,02  -        2.280.135,18  
Μείον:  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -        112.708,06  -          119.109,80  
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος -     1.192.770,96                                    
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -     4.468.050,16             697.068,30  
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -        621.828,55  -            23.381,61  
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 5.676,47 
Τόκοι εισπραχθέντες          140.233,26                          -  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -        475.918,82  -            23.381,61  
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β)  -   4.943.968,98          673.686,69  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  13.176.676,74     13.279.171,39  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου    8.232.707,76     13.952.858,08  
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5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε €) 
       30/06/2006                   30/06/2005 
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα)   26.079.731,00      24.707.934,28  
Κέρδη  της περιόδου, µετά από φόρους 195.308,58 1.167.894,55
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.06.2006 και 31.06.2005 αντίστοιχα) 26.275.039,58 25.875.828,83

 
 
 
 

6.   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

6.1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 
 
Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ δραστηριοποιείται στη διανοµή των προϊόντων 
Αυτοµατισµού Γραφείου, Τηλεπικοινωνιών, Επαγγελµατικών Συστηµάτων Ήχου και Εικόνας της Panasonic, 
(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. 
 
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 εγκρίθηκαν για έκδοση µε 
απόφαση του υπ� αριθµό 262 πρακτικού της Συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 Ιουλίου 2006. 
 

6.2 Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία 
 
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων αναλύονται 
παρακάτω : 
 

6.2.1 Βάση προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Η εταιρία συνέταξε οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ για πρώτη φορά για τη χρήση που έληξε την 31η 
∆εκεµβρίου 2005 (ηµεροµηνία µετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004).  ∆εν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν 
εφαρµοσθεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής τους. 
 
Οι παρούσες, ελεγµένες, ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µε ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 2006, καλύπτουν το πρώτο 
εξάµηνο της χρήσης 2006 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». 
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Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων είναι σύµφωνες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων, της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2005. 
 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί 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. 
 
 

6.2.2 Μετατροπή ξένων νοµισµάτων 
 
(1)  Νόµισµα µέτρησης και αναφοράς 
 
Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς της Εταιρείας από την 1η 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. 
 

6.2.3  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         40 έτη 
 Μηχανολογικός Εξοπλισµός        5 έτη 
 Αυτοκίνητα     5-10 έτη 
 Λοιπός εξοπλισµός    2-10 έτη 
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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. 
 
 

6.2.4  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. 
 
 

6.2.5  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 ∆ιοίκηση 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. 
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6.2.6  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 ∆ΠΧΠ 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 µέχρι την 30/06/2006. 
 
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 
σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσης. Αν στοιχειοθετείται 
αποµείωση η διαφορά αποτίµησης µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 
 
 

6.2.7  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. 
 
 

6.2.8 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.  
 
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ηµεροµηνία της λογιστικής 
κατάστασης.  
 
 

6.2.9 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες 
µηνιαίες επενδύσεις. 
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6.2.10   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. 
 
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 τη χρήση 2005 και 2006. 
 
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: 
 
 1/1-30/6/2006  1/1/-30/6/2005 
Φόρος Εισοδήµατος Περιόδου  379    451  
Αναβαλλόµενος Φόρος  205    14  
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου  872      
  1.456    465  
        
Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: 
 
 1/1-30/6/2006  1/1/-30/6/2005 
Κέρδη προ φόρων  1.652  1.632  
Φόρος υπολογιζόµενος µε τον 
φορολογικό συντελεστή της 
Εταιρείας (2005: 32%, 2006: 29%) 

 

479  522 

 

∆απάνες µη εκπιπτόµενες  (344)  (223)  
Μη φορολογήσιµο εισόδηµα  1.321  166  
Έξοδο Φόρου Εισοδήµατος  1.456  465  
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Οι λογαριασµοί των αναβαλλόµενων φόρων αναλύονται ως εξής: 
 
 1/1-30/6/2006  1/1/-30/6/2005 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 275 

 
705 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

(156)  (144) 

 119  561 
    
 1/1-30/6/2006  1/1/-30/6/2005 
Υπόλοιπο έναρξης 324  (575) 
Φόρος αποτελεσµάτων (205)  14 
Υπόλοιπο τέλους 119  561 

 
 

6.2.11 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 ∆ΛΠ 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 ∆ηµοσίου. 
 
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. 



ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Περίοδος από 01/01-30/06/2006 
 

 
 

  13 

 

6.2.12 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 � 31/06/2006 διενεργήθηκε σχετική πρόβλεψη 
ποσού ευρώ 244.403,00 και αντίστοιχα έσοδο από πρόβλεψη της προηγούµενης περιόδου 01/01-31/12/2005 
ποσού ευρώ 55.191,00. 
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 � 
30/06/2006 διενεργήθηκε σχετική πρόβλεψη ποσού ευρώ 37.463,00 ενώ παράλληλα ποσό ύψους ευρώ 
589.893,00 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 35.618,00. 
 

6.2.13 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. 

6.2.14  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. 
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6.2.15 ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Έχει δοθεί εγγυητική επιστολή για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς την προµηθεύτρια MATSUSHITA ELECTRIC 
INDUSTRIAL Co LTD, ποσού ευρώ 7.500.000 
 

6.2.16 Μερίσµατα 
 
Με βάση την Ελληνική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέµουν στους µετόχους τους, 
τουλάχιστον το 32% 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 απεφάσισε τη διανοµή µερίσµατος 0,12 ΕΥΡΩ ανά µετοχή. 
 
 

7.  ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

7.1 Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού 
 
 

 

 ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

 ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ 
 31/12/2005 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2006   30/06/2006 
          
ΓΗΠΕ∆Α-ΟΙΚΟΠΕ∆Α 947.000,00       947.000,00
ΚΤΙΡΙΑ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2.210.423,46 349.456,29 0,00 131.477,49 2.428.402,26
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ           
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 76.092,62 83.789,55 0,00 20.555,29 139.326,88
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 181.723,46 60.745,00 10.155,92 54.006,43 178.306,11
ΕΠΙΠΛΑ &  ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 533.851,71 111.837,69 0,00 281.152,54 364.536,86
           
            
ΣΥΝΟΛΑ 3.949.091,25 605.828,55 10.155,92 487.191,77 4.057.572,11

 
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 139.244,31 16.000,00 0,00 45.082,79 110.161,52
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7.2 Εµπορικοί χρεώστες 
 

                    30/06/2006                        31/12/2005 
Πελάτες 9.274.416,86 8.134.392,06
Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες 588.412,01 883.905,25
Προβλέψεις επισφαλών πελατών -588.412,01 -883.905,25
Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες 4.780.882,54 6.518.452,59
 14.055.299,40 14.652.844,65
 
 

7.3 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 
                  30/06/2006                        31/12/2005 

Χρεώστες διάφοροι 790.737,78 666.311,12
Έξοδα εποµένων χρήσεων 43.461,11 35.297,85
Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα 64.000,00 19.661,30
 898.198,89 721.270,27
 

 
 
 

7.4 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 

                                           30/06/2006              31/12/2005 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 81.105,45 161.615,61
Μερίσµατα πληρωτέα 1.394.359,61 1.394.429,31
Πιστωτές διάφοροι 61.126,28 26.622,60
Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού  735.068,21 21.472,79
 2.271.659,55 1.604.140,31
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7.5 Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Περιόδου (Ποσά εκφρασµένα σε €) 
  

   1/1- 30/06/06    1/1-30/06/05 
    
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)  21.624.080,98  18.561.634,04 
Μείον:κόστος πωλήσεων  16.393.677,67  13.769.797,74 
Μικτά αποτελέσµατα(κέρδη)εκµεταλλεύσεως 5.230.403,31  4.791.836,30 
Πλέον:Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως  619.336,82  740.701,14 
Σύνολο  5.849.740,13  5.532.537,44 
Μείον:Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.721.292,70   1.554.967,76   
         Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως (7.6) 2.973.543,84 4.694.836,54 2.656.567,30 4.211.535,06
Μερικά αποτελέσµατα(κέρδη)εκµεταλλεύσεως 1.154.903,59  1.321.002,38
Mείον:Xρεωστικοί τόκοι 121.510,96  119.109,80  
         -πιστωτικοί τόκοι  142.954,75 (21.443,79) 127.157,04 (8.047,24)
Ολικά αποτελέσµατα(κέρδη)εκµεταλλεύσεως 1.176.347,38  1.329.049,62
MEION:Εκτακτα και Ανόργανα Εσοδα     
και προβλέψεις προηγουµ.χρήσεων 645.084,00  849.059,81  
Πλέον:Εκτακτα και Ανόργανα Εξοδα και     
προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 168.986,45 476.097,55 545.201,08 303.858,73
Οργανικά και έκτακτα 
αποτελέσµατα(κέρδη) 1.652.444,93  1.632.908,35
Mείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 123.999,02  96.804,00 

Μείον:Οι ενσ/νες στο λειτ.κόστος  
 

(123.999,02) 0,00 
  

(96.804,00) 0,00 
ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡ∆Η)ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ προ 
φόρων  1.652.444,93  1.632.908,35
     
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  1.457.136,35  465.013,80
KAΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ     
(ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ  195.308,58  1.167.894,55

 

7.6 Ανάλυση  των δαπανών όπως εµφανίζονται στη Κατάσταση  
 Αποτελεσµάτων 

 
Ανάλυση  των δαπανών   
όπως εµφανίζονται στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων                                30/06/2006 30/06/2005 
   
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  2.289.277,06  2.264.804,42 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 104.194,69  98.712,29 
Παροχές τρίτων 499.073,34  369.826,64 
Φόροι - τέλη 15.519,32  34.126,10 
∆ιάφορα έξοδα 1.391.555,11  923.054,20 
Αποσβέσεις 123.999,02  96.804,00 
Προβλέψεις εκµετάλλευσης 271.218,00  424.207,41 
ΣΥΝΟΛΟ 4.694.836,54  4.211.535,06 



ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Περίοδος από 01/01-30/06/2006 
 

 
 

  17 

 


	3.	ÊáôÜóôáóç Ëïãáñéáóìïý ÁðïôåëåóìÜôùí………………………………………………………….……………….…..6
	4.	ÊáôÜóôáóç Ôáìåéáêþí Ñïþí………………………………………………………………………….……….................6
	5.	ÊáôÜóôáóç Ìåôáâïëþí ÊáèáñÞò ÈÝóçò………………………………………………………….………..……............7
	6.1	ÃåíéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí Åôáéñåßá…………………………………………..……………….….….……......7
	6.2	Êõñéüôåñåò ëïãéóôéêÝò áñ÷Ýò ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ç Åôáéñßá.…………...……………………………..….…….....7
	6.2.1	ÂÜóç ðñïåôïéìáóßáò ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí…………………………………….….….........................7
	6.2.2	ÌåôáôñïðÞ îÝíùí íïìéóìÜôùí……………………………………….…………………………..…..…..………8
	6.2.3	Åíóþìáôåò áêéíçôïðïéÞóåéò…………………………………………………………………………..….....…....8
	6.2.4	Aóþìáôåò áêéíçôïðïéÞóåéò…………………………………………………………………………..…..............9
	6.2.5	Áðïìåßùóç áîßáò ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí åíåñãçôéêïý……………………………………………..……….....9
	6.2.6	¢ëëåò åðåíäýóåéò………………………………………………………………………………….…..………...10
	6.2.7	ÁðïèÝìáôá……………………………………………………………………………………………..….…….10
	6.2.8	ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò êáé ëïéðïýò ÷ñåþóôåò………………………...………………………………..……..10
	6.2.9	TáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá..………………………………..……………………………..……….......10
	6.2.10	Öüñïò åéóïäÞìáôïò (ôñÝ÷ùí êáé áíáâáëëüìåíïò).……………………………………………………..………11
	6.2.11	Ðáñï÷Ýò óå åñãáæïìÝíïõò…………………..…………………………………………………………..……....12
	6.2.12	ÐñïâëÝøåéò ãéá êéíäýíïõò êáé Ýîïäá………...…………..……………………………………………..……....13

	7.	ÅðåîçãÞóåéò ãéá ôá óôïé÷åßá ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí…………………...…………………….…..…...…….…14
	7.1	ÐÜãéá óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý………………………………………………………………………..…...……...14
	7.2	Åìðïñéêïß ×ñåþóôåò………………………………………………………………………………….………...15
	7.3	ËïéðÜ óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý………………………………………………..…………………..…………….…15
	7.4	ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò…………………..………………………...…………………………....15
	7.6	 ÁíÜëõóç ôùí äáðáíþí üðùò åìöáíßæïíôáé óôçí êáôÜóôáóç ÁðïôåëåóìÜôùí……………………………….16

	åêèåóç åðéóêïðçóçó ïñêùôïõ åëåãêôç-ëïãéóôç
	ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ
	ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ
	ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå •) (7.5)
	ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ
	ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå •)
	ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò		                                          1/01-30/06/2006	     1/01-30/6/2005


	ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ
	
	ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå •)


	ÓÇÌÅÉÙÓÅÉÓ ÅÐÉ ÔÙÍ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ
	ÃåíéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí Åôáéñåßá
	Êõñéüôåñåò ëïãéóôéêÝò áñ÷Ýò ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ç Åôáéñåßá
	ÂÜóç ðñïåôïéìáóßáò ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí
	ÌåôáôñïðÞ îÝíùí íïìéóìÜôùí
	Åíóþìáôåò áêéíçôïðïéÞóåéò
	Áóþìáôåò áêéíçôïðïéÞóåéò
	Áðïìåßùóç áîßáò ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí åíåñãçôéêïý
	¢ëëåò åðåíäýóåéò
	ÁðïèÝìáôá
	ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò êáé ëïéðïýò ÷ñåþóôåò
	ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá
	Öüñïò åéóïäÞìáôïò (ôñÝ÷ùí êáé áíáâáëëüìåíïò)
	Ðáñï÷Ýò óå åñãáæüìåíïõò
	ÐñïâëÝøåéò ãéá êéíäýíïõò êáé Ýîïäá
	Ðéóôïäïôéêïß êßíäõíïé
	Áíáãíþñéóç åóüäùí
	Äåóìåýóåéò êáé åíäå÷üìåíåò õðï÷ñåþóåéò
	Ìåñßóìáôá


	ÅÐÅÎÇÃÇÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÙÍ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ
	ÐÜãéá Óôïé÷åßá Åíåñãçôéêïý
	Åìðïñéêïß ÷ñåþóôåò
	ËïéðÜ óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý
	ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
	Óôïé÷åßá ÊáôÜóôáóçò ÁðïôåëåóìÜôùí Ðåñéüäïõ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå •)
	ÁíÜëõóç  ôùí äáðáíþí üðùò åìöáíßæïíôáé óôç ÊáôÜóôáóç
	ÁðïôåëåóìÜôùí


