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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους µετόχους της
“EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της “EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, της δεκάµηνης περιόδου που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της
σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας.
Η επισκόπηση µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης, όπως
προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. 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.
Η παρούσα έκθεση επισκόπησης δίνεται για σκοπούς ενοποίησης µε την µητρική ««ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»
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Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση

29/3 - 31/12/2005

Συνεχιζόµενες εκµεταλλεύσεις:
Πωλήσεις

5.8

111.551,75

Κόστος Πωληθέντων

5.9

-105.548,29

Μικτό Κέρδος

6.003,46

Έξοδα πωλήσεων

5.9

Έξοδα διοίκησης

5.9

-52.601,12

Λοιπά έσοδα / έξοδα (καθαρά)

5.10

2.512,38

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό

-44.085,28
5.11

-98,40

Κέρδη/ Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις (µετά από φόρο και
δικαιώµατα µειοψηφίας)
Καθαρά κέρδη/ζηµίες προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

-44.183,68
5.12

Καθαρά κέρδη/ζηµίες περιόδου από συνεχιζ.εκµεταλ.

11.120,28
-33.063,40

∆ιακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις:
Κέρδη/ ζηµία περιόδου από διακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις

0,00

Καθαρά κέρδη / ζηµίες περιόδου

-33.063,40

Κατανεµόµενα σε :
Μετόχους της µητρικής

-33.063,40

∆ικαιώµατα µειοψηφίας
-33.063,40
Κέρδη ανά µετοχή από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής για την
περίοδο
Βασικά
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5.13

-0,07
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Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας
(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου

Μετοχικό
Κεφάλαιο
0,00

Αποθεµατικά
εύλογης αξίας
0,00

Λοιπά
Αποθεµατικά
0,00

Κέρδη εις νέον
0,00

500.000,00

Καθαρό κέρδος 29/03 - 31/12/05
Μέρισµα

Οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο
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500.000,00

0,00

500.000,00
0,00

Λοιπά αποθεµατικά

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

0,00

0,00

-33.063,40

-33.063,40
0,00

-33.063,40

466.936,60
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Kατάσταση ταµειακών ροών
(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων
προς πώληση
Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω
αποτελεσµάτων
Αγορά θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής)
Αγορά συγγενών επιχειρήσεων
Αγορά λοιπων επιχειρήσεων
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιµων προς πώληση
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών µετοχών
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους
∆άνεια αναληφθέντα
Αποπληρωµή δανεισµού
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Λοιπά (Συν/κες διαφορές µετατροπής θυγατρικών εξωτερικού)
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

-161.860,61
-98,40
-161.959,01

5.2
5.1
5.2

-83.495,29
-5.000,00

2.512,38
-85.982,91

5.6

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου
5.5

Οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο
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29/3 - 31/12/2005

500.000,00

500.000,00
252.058,08
252.058,08
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1.

Πληροφορίες για την Εταιρεία

1.1

Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία EUROKAT ANΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι ανώνυµη εταιρία και αποτελεί
θυγατρική εταιρεία της INTRAKAT. Ιδρύθηκε το 2005 στην Παιανία Αττικής.
Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο Παιανίας Αττικής (19,7 χ.θ. Νέας Οδού ΠαιανίαςΜαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02).
Οι οικονοµικές καταστάσεις για την υποδωδεκάµηνη χρήση από 29 Μαρτίου έως 31 ∆εκεµβρίου
2005 που έχουν ενσωµατωθεί µε την µέθοδο της πλήρους ενοποίησης στις Οικονοµικές Καταστάσεις
του Οµίλου “INTRAKAT”, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 28η Μαρτίου 2006.

1.2

Φύση ∆ραστηριοτήτων

Η εταιρεία EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δραστηριοποιείται στους τοµείς µελέτης,
σχεδιασµού και υλοποίησης κατασκευαστικών έργων πάσης φύσης, ηλεκτροµηχανικών
εγκαταστάσεων και τηλεπικοινωνιακών έργων, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

2.

Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων

Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΕUROKAT την 31η ∆εκεµβρίου 2005 που καλύπτουν την περίοδο
από την 29η Μαρτίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2005 έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του
ιστορικού κόστους και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
(∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς
και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων
(I.F.R.I.C.) της IASB.
Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», γιατί
αποτελούν τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται πάνω σε
αυτή τη βάση.
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων
και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την
∆ιοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται
κατάλληλα. Σηµειώνεται ότι οι οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες
καταστάσεις που συντάσσει και δηµοσιεύει η µητρική εταιρεία INTΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.

3.

Βασικές λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας και τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει ο Όµιλος ΙΝΤΡΑΚΑΤ είναι οι ακόλουθες:

Οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο
από 29η Μαρτίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2005

-9-

3.1

Πληροφόρηση κατά τοµέα

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις
από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική
περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς
κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα των Κατασκευών και τον τοµέα παροχής υπηρεσιών
τεχνικού συµβούλου. Γεωγραφικά η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια και στο
εξωτερικό. Για τη χρήση του 2005 οι πωλήσεις της εταιρείας προέρχονται από το εσωτερικό.

3.2

Ενοποίηση

Η Εταιρεία είναι θυγατρική της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, η οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας κατά 82%. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου η Εταιρεία ενοποιείται
πλήρως (ολική ενοποίηση).
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας προσαρµόζονται κατάλληλα, ώστε να συντάσσονται βάσει
των λογιστικών αρχών του Οµίλου.

3.3

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες
κτήσεώς τους 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.
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων ή καταχωρούνται
ως ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν αναµένεται να επιφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην εταιρεία
και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων
καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που πραγµατοποιούνται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων
υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο στην διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους ως εξής:
- Κτίρια

33-34

έτη

- Μηχανολογικός
εξοπλισµός

10-15

έτη

- Μεταφορικά µέσα

6-15

έτη

- Λοιπός εξοπλισµός

5-10

έτη

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια.
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων θα υπόκεινται σε επανεξέταση
σε κάθε τέλος χρήσεως. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την
ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
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Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται
για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα
χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. Η Εταιρεία δεν κατασκεύασε
στοιχεία ενεργητικού κατά τη χρήση 2005.

3.4

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι
αποσβέσεις υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των
στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 8 χρόνια.
∆απάνες που σχετίζονται µε τη συντήρηση λογισµικών προγραµµάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν
πραγµατοποιούνται.

3.5

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε
έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να
µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης
της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη
αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένη µε το απαιτούµενο για την πώληση
κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία
εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.

3.6

Επενδύσεις

Λογιστικές αρχές από την 1 Ιανουαρίου 2005
Οι επενδύσεις ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες. Η ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για
τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική
αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης.
(i)

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε
µεταβολές στα αποτελέσµατα
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε σκοπό την
πώληση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για
εµπορία. Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν
ενεργητικού εάν κατέχονται για εµπορία ή αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την
ηµεροµηνία ισολογισµού.

(ii)

∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές και δεν
υπάρχει πρόθεση πώλησης τους. Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από
εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία
συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
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(iii)

Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση
και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.
Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

(iv)

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δε µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις
ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η
∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία
Ισολογισµού.
Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της
συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η εταιρεία δεσµεύεται ν΄ αγοράσει ή να πωλήσει
το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών
συναλλαγής. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις
επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε
αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή υποστούν αποµείωση.
Κατά την πώληση ή αποµείωση, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές
αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω
αποτελεσµάτων.
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου.
Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις
µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα
στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα
της περιόδου που προκύπτουν.
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε
χρηµατιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές αγοράς. Γα τα στοιχεία τα
οποία δεν διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε
τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων
στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών.
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που
να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 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 κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη
στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας,
µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης σε µετοχές που καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων.
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3.7

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Η
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης.
∆ιαγραφές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσεως κατά την οποία προκύπτουν.

3.8

Εµπορικές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και
των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη
ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς
όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων
και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το
πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.

3.9

Ταµειακά διαθέσιµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσµες µέχρι
3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου και τις τραπεζικές υπεραναλήψεις.

3.10 Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές µετοχές
περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια.

3.11 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει
από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δε λογίζεται εάν
προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός
επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το
φορολογικό κέρδος ή ζηµία.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί
την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
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3.12 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών,
καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων
γίνεται ως εξής:
- Κατασκευαστικά Συµβόλαια Έργων: Τα έσοδα από το κάθε κατασκευαστικό συµβόλαιο
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης ανάλογα µε το ποσοστό του κόστους που
πραγµατοποιήθηκε σε σχέση µε το αναµενόµενο συνολικό κόστος για την ολοκλήρωση του
έργου όπως καθορίζεται από το ∆ΛΠ 11.
Εποµένως το κόστος του έργου που έχει εκτελεσθεί αλλά δεν έχει τιµολογηθεί στον πελάτη,
καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης µαζί µε το αναλογούν συµβατικό έσοδο.
- 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.
- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που
παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε
σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. Το στάδιο ολοκλήρωσης υπολογίζεται µε
βάση τα συνολικά κόστη µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού ως ποσοστό των συνολικών
υπολογιζόµενων κοστών για κάθε συµβόλαιο. Τα κόστη αναγνωρίζονται στην περίοδο την
οποία πραγµατοποιούνται. Όταν το αποτέλεσµα µιας σύµβασης δεν µπορεί να υπολογιστεί µε
αξιοπιστία, εισοδήµατα αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που τα έξοδα τα οποία έχουν
πραγµατοποιηθεί είναι πιθανό να ανακτηθούν.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.

3.13 Κατασκευαστικά συµβόλαια
Τα κατασκευαστικά συµβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή οµάδα
συνδεδεµένων περιουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται
στα σχετικά συµβόλαια και των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστηµα άνω της
µια χρήσης.
Τα έξοδα που αφορούν στο συµβόλαιο αναγνωρίζονται όπως πραγµατοποιούνται.
Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσµα µιας σύµβασης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό να
αποτιµηθεί αξιόπιστα, και κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο θα
πρέπει:
Το έσοδο να αναγνωρίζεται µόνο στην έκταση που το αναληφθέν συµβατικό κόστος ενδέχεται να
ανακτηθεί και
Το συµβατικό κόστος πρέπει να αναγνωρίζεται στα έξοδα της χρήσης στην οποία αναλήφθηκε.
Εποµένως για τα συµβόλαια αυτά αναγνωρίζεται τέτοιο έσοδο ούτως ώστε το κέρδος από το
συγκεκριµένο έργο να είναι µηδενικό.
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Όταν το αποτέλεσµα ενός συµβολαίου έργου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο και τα
έξοδα του συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και
έξοδο.
Η Εταιρεία χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο
ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο.
Το στάδιο ολοκλήρωσης µετράται µε βάση το συµβατικό κόστος που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι την
ηµεροµηνία του ισολογισµού σε σχέση µε το συνολικό εκτιµώµενο κόστος κατασκευής κάθε έργου.
Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συµβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η
αναµενόµενη ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδο.
Για τον υπολογισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που
σχετίζονται µε µελλοντικές εργασίες αναφορικά µε το συµβόλαιο εξαιρούνται και εµφανίζονται ως
έργο σε εξέλιξη. Το σύνολο του κόστους που πραγµατοποιήθηκε και του κέρδους/ζηµίας που
αναγνωρίσθηκε για κάθε συµβόλαιο συγκρίνεται µε τις προοδευτικές τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της
χρήσης.
Όπου τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν
αναγνωρισθεί υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιµολογήσεις, η διαφορά εµφανίζεται ως απαίτηση από
πελάτες συµβολαίων έργων στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις». Όταν οι προοδευτικές
τιµολογήσεις υπερβαίνουν τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των
ζηµιών) που έχουν αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο εµφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες
συµβολαίων έργων στο κονδύλι «Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις».

3.14 ∆ιανοµή µερισµάτων
∆ιανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική
Συνέλευση των µετόχων.

Οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο
από 29η Μαρτίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2005
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4.

Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα

Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα των Κατασκευών και τον τοµέα παροχής υπηρεσιών
τεχνικού συµβούλου.
Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για την χρήση 2005 είναι τα παρακάτω:
Κατασκευαστικά

Υπηρεσίες
τεχνικού
συµβούλου

Σύνολο

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα

24.551,75

87.000,00

111.551,75

Εσωτερικές πωλήσεις µεταξύ τοµέων
Καθαρές πωλήσεις

24.551,75

87.000,00

111.551,75

-14.712,03

-29.373,25

-44.085,28

-21,66

-76,74

-98,40

Κέρδη προ φόρων

-14.733,69

-29.449,99

-44.183,68

Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος

-14.733,69

-29.449,99

-44.183,68

Λειτουργικά κέρδη
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό (Σηµ. 5.11)
Μερίδιο αποτελεσµάτων συγγενών επιχειρήσεων

Λοιπά στοιχεία των τοµέων που περιλαµβάνονται στα Αποτελέσµατα είναι τα ακόλουθα:
31/12/2005
Κατασκευαστικά
Aποσβέσεις ενσώµατων παγίων (Σηµ. 5.2)
Αποσβέσεις άϋλων παγίων (Σηµ. 5.1)

Υπηρεσίες
τεχνικού
συµβούλου

Σύνολο

2.932,51

5.854,89

8.787,40

375,43

749,57

1.125,00

∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης – γεωγραφικοί τοµείς
Η έδρα της Εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριοποίησης του είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές
δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι η Ελλάδα και Ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε.
Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανά γεωγραφικό τοµέα αναλύονται ως εξής:
Πωλήσεις
(Ποσά σε Εύρω)

Εσωτερικού

29/3 - 31/12/2005
111.551,75

Χώρες Ε.Ε.
Ευρωπαικές χώρες εκτός Ε.Ε.
Μη κατανεµηµένο
Σύνολο

Οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο
από 29η Μαρτίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2005

111.551,75

- 16 -

Στη συνέχεια αναλύονται οι πωλήσεις ανά είδος:
(Ποσά σε Εύρω)

29/3 - 31/12/2005

Πωλήσεις αποθεµάτων
Έσοδα από υπηρεσίες
Συµβάσεις Κατασκευής έργων
Λοιπά
Σύνολο

Οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο
από 29η Μαρτίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2005

87.000,00
24.551,75
111.551,75
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5.

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις

5.1

Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία

(Ποσά σε Ευρώ)

Λογισµικό

Λοιπά

Σύνολο

Περίοδος έως 31 ∆εκεµβρίου 2005
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005

0,00

0,00

Συναλλαγµατικες διαφορές
Προσθήκες

0,00
5.000,00

5.000,00

Πωλήσεις/διαγραφές

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005

5.000,00

0,00

0,00
5.000,00

0,00

0,00

0,00

Συναλλαγµατικες διαφορές
Αποσβέσεις

0,00

0,00
1.125,00

1.125,00

Πωλήσεις/διαγραφές

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005

1.125,00

0,00

0,00
1.125,00

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

3.875,00

0,00

3.875,00

5.2

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του
ενεργητικού έναντι δανεισµού.

Οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο
από 29η Μαρτίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2005
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5.3

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:

5.4

Αναβαλλόµενη φορολογία

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νόµιµα
ασκητό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος σχετίζονται µε την ίδια
φορολογική αρχή. Τα συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω:
Ποσά σε Ευρώ

29/3 - 31/12/2005

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες
Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών

10.581,15
539,13
11.120,28

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Πληρωτέες µετά από 12 µήνες
Πληρωτέες εντός 12 µήνες
0,00
11.120,28

Οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο
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Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:
Ποσά σε Ευρώ

29/3 - 31/12/2005
Υπόλοιπο έναρξης:
Φόρος αποτελεσµάτων (σηµ. 5.26)

11.120,28

Υπόλοιπο τέλους περιόδου

11.120,28

Η κίνηση στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της
χρήσης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων µέσα στην ίδια φορολογική αρχή
είναι η παρακάτω:
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Ποσά σε Ευρώ

Επιταχυνόµενες
φορολογικές
αποσβέσεις
01.01.2005

0,00

Κέρδη εύλογης
αξίας
0,00

Λοιπά

Σύνολο
0,00

0,00

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων

0,00

Χρέωση στα ίδια κεφάλαια

0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές

0,00

01.10.2005

0,00

0,00

0,00

0,00

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων

0,00

Χρέωση στα ίδια κεφάλαια

0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές

0,00

31.12.2005

0,00

0,00

0,00

0,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ποσά σε Ευρώ

Ζηµιές
αποµείωσης

Λοιπά
01.01.2005
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων

Φορολογικές
ζηµίες

0,00

0,00

0,00

0,00

2.454,52

-42,36

7.226,71

9.638,87

2.454,52

-42,36

7.226,71

9.638,87

-56,35

42,36

1.495,40

1.481,41

2.398,17

0,00

8.722,11

11.120,28

Συναλλαγµατικές διαφορές
01.10.2005
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων

0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές
31.12.2005

Οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο
από 29η Μαρτίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2005
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5.5

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

29/3 - 31/12/2005

Ποσά σε Ευρώ

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες

252.058,08

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

252.058,08

29/3 - 31/12/2005
∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες

252.058,08

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις

0,00

Τα ταµειακά διαθέσιµα και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών
ροών, περιλαµβάνουν τα εξής:
29/3 - 31/12/2005
Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

252.058,08

Τραπεζικές υπεραναλήψεις
Σύνολο

5.6

252.058,08

Μετοχικό κεφάλαιο
29/3 - 31/12/2005

Εκδοθέν:
500.000 κοινές µετοχές των 1,0 € εκάστη

500.000,00

Καταβληθέν:
500.000 κοινές µετοχές των 1,0 € εκάστη

Ποσά σε Ευρώ

500.000,00

Αριθµός µετοχών Κοινές µετοχές

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου

500.000,00

Υπέρ το άρτιο

Ίδιες µετοχές

500.000,00

Σύνολο
500.000,00

Αύξηση Κεφαλαίου

0,00

Ίδιες µετοχές (αγοράσθηκαν)/ πουλήθηκαν
31 ∆εκεµβρίου 2005

Οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο
από 29η Μαρτίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2005
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0,00
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5.7

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως
εξής:

Ποσά σε Ευρώ

Προµηθευτές
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη

29/3 - 31/12/2005
42.503,44
1.943,60

∆εδουλευµένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιπές εισφορές
Φόροι (εκτός φόρο εισοδήµατος)
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

5.8

44.447,04

Πωλήσεις

Η ανάλυση των εσόδων της Εταιρείας έχει ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ

29/3 - 31/12/2005

Πωλήσεις αγαθών
Πωλήσεις υπηρεσιών

87.000,00

Έσοδα από συµβάσεις έργων

24.551,75

Σύνολο

Οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο
από 29η Μαρτίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2005
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5.9

Έξοδα ανά κατηγορία

Ποσά σε Ευρώ

29/3 - 31/12/2005
Σηµείωση

Κόστος
Πωληθέντων

Έξοδα
πωλήσεων

Έξοδα
διοίκησης

Άλλα
λειτουργικά
έσοδα-έξοδα

Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους

0,00

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδα
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων

5.655,78

5.655,78

5.2

8.787,40

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων

5.1

Μισθώµατα βάσει λειτουργικών µισθωµάτων

95,00

∆ιαφήµιση
Αµοιβές τρίτων

99.417,51

Λοιπά (Παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα κλπ)
Σύνολο

380,00
105.548,29

8.787,40

900,00

900,00

1.125,00

1.125,00

900,00

995,00

744,48

744,48

24.219,96

123.637,47

15.924,28
0,00

52.601,12

16.304,28
0,00

158.149,41

5.10 Άλλα λειτουργικά έσοδα – έξοδα (καθαρά)
Τα άλλα λειτουργικά έσοδα – έξοδα έχουν ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ

29/3 - 31/12/2005

Κέρδη/ (ζηµιές) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων
Κέρδη/ ζηµιές) εύλογης αξίας λοιπων χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων µέσω αποτελεσµάτων
Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
διαθέσιµων προς πώληση
Κέρδη/ (ζηµιές) εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
διαθεσίµων προς πώληση
Έσοδα τόκων

2.512,38

Έσοδα από µερίσµατα
Αποµείωση θυγατρικής
Αποµείωση αποθεµάτων
Αποµείωση για επισφαλείς απαιτήσεις
Αποµείωση θυγατρικών και λοιπών επιχειρήσεων
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων (σηµ.5.9)
Αποζηµιώσεις εθελουσίας εξόδου
Κόστος υποαπασχόλησης αδράνειας
Άλλα
Σύνολο

Οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο
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5.11 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)

Ποσά σε Ευρώ

29/3 - 31/12/2005

Έξοδα τόκων
- Τραπεζικά δάνεια
- Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις
- Λοιπά

-98,40
-98,40

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές
Σύνολο

-98,40

5.12 Φόρος Εισοδήµατος
Ποσά σε Ευρώ

29/3 - 31/12/2005

Φόρος χρήσης
Αναβαλλόµενος φόρος (σηµ.5.4)

-11.120,28

Σύνολο

-11.120,28

Ο φόρος επί των κερδών της Εταιρείας προ φόρων διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα
προέκυπτε αν χρησιµοποιούσαµε τον βασικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της
εταιρείας, ως εξής:

Ποσά σε Ευρώ

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
Φόρος υπολογισµένος µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή για τα κέρδη

29/3 - 31/12/2005
-44.183,68
0,32
-14.138,78

Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς

3.018,50

Άλλα (αλλαγή συντελεστή)
Φόροι

Οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο
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5.13 Κέρδη ανά µετοχή
Τα κέρδη ανά µετοχή από συνεχιζόµενες εκµεταλλεύσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Από συνεχιζόµενες εκµεταλλεύσεις
29/3 - 31/12/2005
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής

Βασικά
Μειωµένα

-33.063,40
-33.063,40

2005
-0,07

Οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο
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5.14 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Τα κέρδη ανά µετοχή από συνεχιζόµενες εκµεταλλεύσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε Ευρώ

Σηµείωση

29/3 - 31/12/2005
-33.063,40

Κέρδη Περιόδου
Προσαρµογές για:
Φόρο

5.12

-11.120,28

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων

5.2

8.787,40

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων

5.1

1.125,00

Αποµειώσεις
Κέρδη/ (ζηµιές) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (δείτε
παρακάτω)

5.2, 5.1

Κέρδη/ (ζηµιές) εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα
Κέρδη/ (ζηµιές) εύλογης αξίας παραγώγων
Κέρδη/(ζηµιές) εύλογης αξίας άλλων χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Κέρδη/(ζηµιές) από την πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
διαθέσιµων προς πώληση
Κέρδη/(ζηµιές) εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
διαθεσίµων προς πώληση

5.10, 5.11
5.10
5.10
5.10

Έσοδα τόκων

5.10

-2.512,38

Έξοδα τόκων

5.11

98,40

Έσοδα από µερίσµατα

5.10

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

5.10

Αποµείωση για επισφαλείς απαιτήσεις

5.10

Αποµείωση θυγατρικών και λοιπών επιχειρήσεων

5.10

Μερίδιο αποτελέσµατος σε συγγενείς εταιρίες
Συναλλαγµατικές διαφορές (κέρδη)/ (ζηµιές) δανείων

5.11
-36.685,26

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση/ (µείωση) αποθεµάτων
Αύξηση/ (µείωση) απαιτήσεων
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων

-169.622,39
44.447,04

Αύξηση/ (µείωση) προβλέψεων
Αύξηση/ (µείωση)υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω
συνταξιοδότησης
-125.175,35
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

-161.860,61

Κέρδη από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων περιλαµβάνουν:
Καθαρή λογιστική αξία (σηµ. 5.2)
Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων
Έσοδα από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων

Οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο
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5.15 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι συναλλαγές της Εταιρίας µε συνδεδεµένα µέρη την 31/12/2005 είναι οι εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μητρική

111.551,75

INTRAKAT

44.360,00

132.010,02

2.340,00

200,00

Μητρική Οµίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ

1.943,60

5.16 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού


Η Εταιρεία µε το από 27/02/2006 συµφωνητικό που υπέγραψε µε τον ∆ήµο Αθηναίων,
ανέλαβε την εκµετάλλευση χώρου στάθµευσης οχηµάτων, ιδιοκτησίας του ∆ήµου
Αθηναίων. Η διάρκεια της σύµβασης ορίστηκε σε 5 έτη.

Οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο
από 29η Μαρτίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2005
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