IN-MAINT
IN.ª∞π¡∆. ™À¡∆∏ƒ∏™∏ ∫∞π ∂¶π™∫∂À∏ ∂°∫∞∆∞™∆∞™∂ø¡ ∞¡ø¡Àª∏ ∂∆∞πƒπ∞
™À¡√¶∆π∫∞ √π∫√¡√ªπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞π ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∆∏™ Ãƒ∏™∏™ ∞¶√ 03 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2004 ∂ø™ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2005
(‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ó. 2190, ¿ÚıÚÔ 135 ÁÈ· ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ Î·È ÌË, Î·Ù¿ Ù· ¢§¶)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΙΝ.ΜΑΙΝΤ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της
οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση
∆ιαδικτύου της µητρικής εταιρείας "INTRAKAT".
™∆√πÃ∂π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™
ΙΝ.ΜΑΙΝΤ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∞ÚÈıÌﬁ˜ ªËÙÚÒÔ˘ ∞ÓˆÓ‡ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ :
56101/04/B/04/16
∞ÚÌﬁ‰È· ¡ÔÌ·Ú¯›· :
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ :
21 Χ.Θ. ΝΕΑΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
™‡ÓıÂÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ :
Πέτρος Σουρέτης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος,
∆ηµοσθένης Βαλσαµίδης, Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Βαλσαµίδης, Μέλος
Βασίλειος Κουλοχέρης, Μέλος, ∆ηµήτριος Παππάς, Μέλος.

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ŒÁÎÚÈÛË˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ (·ﬁ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜
·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó Ù· Û˘ÓÔÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·):
∂ÏÂÁÎÙÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· :
√ÚÎˆÙﬁ˜ ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ §ÔÁÈÛÙ‹˜ :
∆‡Ô˜ ¤ÎıÂÛË˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÂÏÂÁÎÙÒÓ :
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ªËÙÚÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ :

™∆√πÃ∂π∞ π™√§√°π™ª√À TH™ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2005
(ÔÛ¿ ÛÂ ∂˘ÚÒ)
∂¡∂ƒ°∏∆π∫√
03.02.04-31.12.05
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
107.984,60
Αποθέµατα
6.900,12
Απαιτήσεις από πελάτες
729.492,61
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
91.894,96
™À¡√§√ ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√À
936.272,29

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∞¶√∆∂§∂™ª∞∆ø¡ ∆∏™ ¶∂ƒπ√¢√À
∞¶√ 3 º∂µƒ√À∞ƒÿ√À 2004 ª∂Ãƒπ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2005 (¶ÔÛ¿ ÛÂ ∂˘ÚÒ)

∂ˆÓ˘Ì›· ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ :

¶∞£∏∆π∫√
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
™‡ÓÔÏÔ ÀÔ¯ÚÂÒÛÂˆÓ (·)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας
™‡ÓÔÏÔ ∫·ı·Ú‹˜ £¤ÛË˜ ªÂÙﬁ¯ˆÓ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ (‚)
™‡ÓÔÏÔ ∫·ı·Ú‹˜ £¤ÛË˜ (‰)
™À¡√§√ ¶∞£∏∆π∫√À (·) + (‚)

29.259,58
1.899,90
492.972,48
524.131,96
300.000,00
112.140,33
412.140,33
412.140,33
936.272,29

28/03/2006
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών
Αλέξανδρος Ε. Τζιώρτζης Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 12371
Με σύµφωνη γνώµη
http/www.intrakat.gr

Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
∫¤Ú‰Ë / (∑ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊﬁÚˆÓ
Μείον: Φόροι
∫¤Ú‰Ë / (∑ËÌÈ¤˜) ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜
∫·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÛÂ:
Μετόχους της Εταιρείας
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε ευρώ)

03.02.04-31.12.05
4.661.248,53
1.065.316,11
219.650,02
337.005,97
211.569,46
-99.429,13
112.140,33
112.140,33
0,37

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∆∞ª∂π∞∫ø¡ ƒ√ø¡ (ÔÛ¿ ÛÂ ∂˘ÚÒ)
03.02.04-31.12.05
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων
211.569,46
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
117.355,95
Προβλέψεις
13.111,68
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
-571,21
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
8.651,77
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
-6.900,12
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
-769.895,79
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
413.892,78
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
8.651,77
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·ﬁ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (·)
-21.437,25
∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
-220.427,20
Τόκοι εισπραχθέντες
571,21
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·ﬁ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (‚)
-219.855,99
ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Αυξήσεις-µειώσεις από µετοχικό κεφάλαιο & αποθεµατικά
300.000,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
667.230,80
Εξοφλήσεις δανείων
-665.330,90
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
-6.116,54
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·ﬁ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (Á)
295.783,36
∫·ı·Ú‹ ·‡ÍËÛË / (ÌÂ›ˆÛË) ÛÙ· Ù·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È
ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¯Ú‹ÛË˜ (·)+(‚)+(Á)
54.490,12
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¤Ó·ÚÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜
0,00
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ï‹ÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜
54.490,12

™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ª∂∆∞µ√§ø¡ ∫∞£∞ƒ∏™ £∂™∏™ ∆∏™
¶∂ƒπ√¢√À ∞¶Ÿ 3 º∂µƒ√À∞ƒπ√À 2004 ª∂Ãƒπ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2005
(¶ÔÛ¿ ÛÂ ∂˘ÚÒ)
03.02.04-31.12.05
∫·ı·Ú‹ ı¤ÛË ¤Ó·ÚÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜ (3/2/2004)
0,00
Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου
300.000,00
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης µετά από φόρους
112.140,33
∫·ı·Ú‹ ı¤ÛË Ï‹ÍË˜ ¯Ú‹ÛË˜ (31/12/2005)
412.140,33
¶ƒ√™£∂∆∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞π ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™
1. Τα ποσά των αγορών / πωλήσεων της εταιρείας από και προς τις
συνδεδεµένες εταιρείες (κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24) σωρευτικά από την
έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 90.274,17
και ευρώ 3.741.344,70 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων και
απαιτήσεων της εταιρείας µε τις συνδεδεµένες εταιρείες (κατά την έννοια του
∆ΛΠ 24) στην λήξη της τρέχουσας χρήσης, ανέρχονται σε ευρώ 24.920,41 και
ευρώ 537.124,43.
2. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης
(03/02/2004 - 31/12/2005) ήταν: 56 άτοµα.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική
κατάσταση της Εταιρείας.
4. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και συµµετέχει στο µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό 60,00%.
5. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία οικονοµικής
δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆ 03) για την περίοδο 03/02/04 έως 31/12/05 έχει ως
εξής: Κωδ.452.1.0 ευρώ 642.384,07 κωδ.453.9 ευρώ 3.842.299,39
κωδ.519.0 ευρώ 176.565,07.
Κορωπί, 28/03/2006
√ °∂¡π∫√™ ¢π∂À£À¡∆∏™
√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∆√À ¢.™. & ¢π∂À£À¡ø¡ ™Àªµ√À§√™
π.°. µ∞§™∞ªπ¢∏™
¶.∫. ™√Àƒ∂∆∏™
Α.∆.Τ./ Χ 618980
Α.∆.Τ. / Σ 681022

∏ À¶∂À£À¡∏ §√°π™∆∏ƒπ√À
∂.∞. ™∞§∞∆∞
Α.∆.Τ. / Χ 516418

