Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «IN. MAINT. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε.» την 28η Μαρτίου 2006 και
έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
http://www.intrakat.gr . Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον
αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της
Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης,
επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και
ανακατατάξεις κονδυλίων.
Κορωπί, 29Μαρτίου 2006
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
IN. MAINT. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 3η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
Η προηγούµενη χρονιά για την εταιρεία αποτέλεσε ουσιαστικά τον θεµέλιο λίθο για την ανάπτυξη και
εδραίωσή της.
Κλείνοντας ουσιαστικά την πρώτη της χρήση και µέσα σ’ ένα δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον η
εταιρεία µπόρεσε να ξεπεράσει το αρχικό κόστος επένδυσής της και να κλείσει κερδοφόρα στο τέλος
της χρήσης.
Αυτό αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξή της στην αγορά ώς µια εταιρεία εξειδικευµένη
στην υποστήριξη λειτουργίας µεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων καλύπτοντας ουσιαστικά όλο το
φάσµα των αναγκών τους. Ταυτόχρονα δηµιουργεί τις προϋποθέσεις να διεκδικήσει µερίδιο της
αγοράς από τις ανταγωνιστικές εταιρείες του κλάδου µε µακρύτερο χρόνο λειτουργίας.
Στη προσπάθεια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και την κάλυψη όλο και περισσότερων αναγκών
των πελατών της, η εταιρεία αναπτύχθηκε σε τοµείς όπως η υποστήριξη χώρων πρασίνου και
αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και πιο ειδικού εξοπλισµού όπως του τηλεπικοινωνιακού,
στοχεύοντας στην κάλυψη όλο και περισσότερων υπηρεσιών.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο κύκλος εργασιών κατά την πρώτη χρήση διαµορφώθηκε στα Ευρώ 4.661,25 χιλ. Τα κέρδη προ
φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 211,57 χιλ. Τα κέρδη µετά φόρων διαµορφώθηκαν στα Ευρώ 112,14 χιλ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ
Κέρδη Ισολογισµού χρήσεως βάσει ∆ΛΠ

211.569,46

Πλέον προσωρινές διαφορές µεταξύ ∆ΛΠ - ΦΒ

77.338,23

Μείον προσωρινές διαφορές µεταξύ ∆ΛΠ - ΦΒ

7.061,12

Φορολογικά κέρδη χρήσεως
Μείον Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη προς διάθεση
Η πρόταση για την διάθεση των κερδών έχει ως εξής :
- Τακτικό αποθεµατικό

281.846,57
95.724,76
186.121,81

7.193,36

- Μέρισµα
- Αµοιβές από ποσοστά µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου

60.000,00

- Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον

78.928,45

40.000,00

186.121,81
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Σε µια αγορά στην οποία αφενός η εξειδίκευση του κτιριακού εξοπλισµού και αφετέρου οι
αυξανόµενες απαιτήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται δηµιουργεί στην
εταιρεία το πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να κινηθεί και να θέσει τους στόχους της.
Πιο συγκεκριµένα οι στόχοι µας είναι:
 Η αναζήτηση νέων πελατών που αναγνωρίζουν τις ανάγκες πλήρους υποστήριξης των
εγκαταστάσεών τους για καλύτερη λειτουργία µε συνέπεια την µείωση του κόστους.
 Η υποστήριξη εγκαταστάσεων τόσο σε θέµατα επισκευών όσο και συντηρήσης σε κτίρια που θα
µπορούσαν να εξοικονοµήσουν οικονοµικούς πόρους µέσω µιας ποιοτικής αναβάθµισής τους µε
την χρήση κι εγκατάσταστη σύγχρονου εξοπλισµού.
 Μια πιο δυναµική παρουσία στο χώρο βελτίωσης και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων
ιδιαίτερα στα Ολυµπιακά Συγκροτήµατα µε µεταολυµπιακή χρήση.
 Τέλος, η ενεργή συµµετοχή µας στο χώρο της ενεργειακής διαχείρισης που συνδέεται άµεσα µε
την σύντηρηση των υποδοµών στοχεύοντας στην “χρηµατοδότηση του τρίτου µέρους” που
αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Πολιτικής.
Πιστεύουµε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει και στην φετινή χρονιά µε την ίδια θετική πορεία που έκλεισε
ο πρώτος χρόνος λειτουργίας της.

Παιανία, 28 Μαρτίου 2006
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους µετόχους της
“ IN. MAINT. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της “ IN MAINT ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”, της εταιρικής χρήσεως
που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 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 ∆ιεθνή 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 ∆ιοικητικού 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 31η ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών
της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις.
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την
προσοχή σας στο γεγονός ότι, η φορολογική δήλωση για την χρήση 2005 δεν έχει εξετασθεί από τις
φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθεί και οριστικοποιηθεί. 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 σε σχέση µε το θέµα αυτό.
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1.

Πληροφορίες για την Εταιρεία

1.1

Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία IN.MAINT. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι ανώνυµη εταιρία και αποτελεί θυγατρική εταιρεία της INTRAKAT. Ιδρύθηκε το
2004 στην Παιανία Αττικής
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο Παιανίας Αττικής (21η χ.θ. Νέας Οδού ΠαιανίαςΜαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02).
Οι οικονοµικές καταστάσεις για την υπερδωδεκάµηνη χρήση από 3 Φεβρουαρίου 2004 έως την 31η
∆εκεµβρίου 2005 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 28η Μαρτίου 2006.

1.2

Φύση ∆ραστηριοτήτων

Η εταιρεία IN.MAINT. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δραστηριοποιείται στον τοµέα συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων παντός τύπου
στην Ελλάδα.

2.

Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων

Οι οικονοµικές καταστάσεις της IN.MAINT. την 31η ∆εκεµβρίου 2005 που καλύπτουν την
υπερδωδεκάµηνη χρήση από την 3η Φεβρουαρίου 2004 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
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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:

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 60%. 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.
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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.
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

Μισθώσεις

Οι µισθώσεις παγίων όπου η Έταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της
ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις
κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του
παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται
µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα
σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις
από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος
του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική
µίσθωση αποσβένονται σύµφωνα µε την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής όµοιων παγίων στοιχείων
κυριότητας της Εταιρείας.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις
(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

3.5

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.

3.6 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
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καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.

3.7

Επενδύσεις

Λογιστικές αρχές από την 1η 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.
Κατά τη διάρκεια του έτους, η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(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.
(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.
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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.

3.8

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.

3.9

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.

3.10

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

3.12 ∆ανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του
δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.

3.13 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.

3.14 Παροχές στο προσωπικό
Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία
περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων
παροχών.
Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην
περίοδο που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι
η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών
στοιχείων του προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα
αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης
παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της
προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method)
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα
ιστορικάδεδοµένα 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 στα αποτελέσµατα µε
εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα
Οικονοµικές καταστάσεις για την υπερδωδεκάµηνη χρήση
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χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα
αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.
Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης: Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης
πληρώνονταιόταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η εταιρεία
καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση εργαζοµένων
σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν
προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της
απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται.
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης και όπου υπάρχει αδυναµία στον προσδιορισµό του
αριθµού εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά
γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση.

3.15 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
πουπραγµατοποιήθηκε 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
αγαθάστους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης
είναιεύλογα 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.

3.16 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
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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.
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».

3.17 ∆ιανοµή µερισµάτων
∆ιανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική
Συνέλευση των Μετόχων.
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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:

Λοιπά στοιχεία των τοµέων που περιλαµβάνονται στα Αποτελέσµατα είναι τα ακόλουθα:
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∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης – γεωγραφικοί τοµείς:
Η έδρα της Εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής 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:

Ποσά σε Εύρω
Εσωτερικού

31/12/2005
4.661.248,53

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

4.661.248,53

Στη συνέχεια αναλύονται οι πωλήσεις ανά είδος:

Ποσά σε Εύρω

31/12/2005

Πωλήσεις προϊόντων

176.565,07

Έσοδα από υπηρεσίες

4.475.479,84

Συµβάσεις Κατασκευής έργων
Σύνολο

9.203,62
4.661.248,53
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5.

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις

5.1

Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία
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5.2

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του
ενεργητικού έναντι δανεισµού.
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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:
(Ποσά σε Εύρω)

Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις

03/02/2004-31/12/2005
729.492,61
28.814,78
758.307,39

Οικονοµικές καταστάσεις για την υπερδωδεκάµηνη χρήση
από 3 Φεβρουαρίου 2004 έως 31 ∆εκεµβρίου 2005

23

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 Εύρω)

03/02/200431/12/2005

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

1.083,35
831,66
1.915,01

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Πληρωτέες µετά από 12 µήνες
Πληρωτέες εντός 12 µήνες

5.619,38
0,00
5.619,38
-3.704,37

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:

(Ποσά σε Εύρω)

03/02/200431/12/2005

Υπόλοιπο έναρξης:

0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές

0,00

Φόρος αποτελεσµάτων (σηµ. 5.18)
Φόρος ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο τέλους περιόδου
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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:
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5.5 Αποθέµατα

(Ποσά σε Εύρω)

03/02/200431/12/2005

Πρώτες και βοηθητικές ύλες

6.900,12

Ηµιτελή προϊόντα
Ετοιµα προϊόντα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Λοιπά
Σύνολο

6.900,12

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα και κατεστραµµένα αποθέµατα:
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Ηµιτελή προϊόντα
Ετοιµα προϊόντα
Λοιπά
0,00
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία

6.900,12

5.6 Συµβάσεις Κατασκευής Έργων
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5.7 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
(Ποσά σε Εύρω)

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες

03/02/200431/12/2005
54.490,12

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

54.490,12

Το πραγµατικό µέσο σταθµισµένο επιτόκιο ήταν:

03/02/200431/12/2005
∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις

54.490,12
0,00

Τα ταµειακά διαθέσιµα και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών
ροών περιλαµβάνουν τα εξής:

03/02/200431/12/2005
Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τραπεζικές υπεραναλήψεις
Σύνολο

54.490,12
0,00
54.490,12

5.8 Μετοχικό κεφάλαιο
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5.9 Λοιπά αποθεµατικά

5.10 ∆ανεισµός

Η έκθεση σε µεταβολές των επιτοκίων και οι ηµεροµηνίες ανατιµολόγησης των συµβολαίων είναι οι
εξής:
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5.11 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
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Η συνολική χρέωση έχει κατανεµηθεί ως εξής:
(Ποσά σε Εύρω)
Κόστος Πωληθέντων

03/02/200431/12/2005
19.236,81

Έξοδα πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης

123.938,18
143.174,99

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισµό:

(Ποσά σε Εύρω)

03/02/200431/12/2005

Yπόλοιπο έναρξης

0,00

Συναλλαγµατικές διαφορές
Υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν από ενοποίηση επιχείρησης

0,00

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα

13.111,68

Πληρωθείσες εισφορές
Υπόλοιπο τέλους

13.111,68

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:

03/02/200431/12/2005
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος

3,8%
3,8%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων
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5.12 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις:
Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως
εξής:

(Ποσά σε Εύρω)

Προµηθευτές
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη
∆εδουλευµένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιπές εισφορές
Φόροι (εκτός φόρο εισοδήµατος)
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

03/02/200431/12/2005
199.535,98
24.920,41
0,00
62.310,08
82.184,54

44.290,03
413.241,04

5.13 Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης:
(Ποσά σε Εύρω)

03/02/200431/12/2005

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης- ελάχιστα
µισθώµατα
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη

4.792,01
11.334,61

Περισσότερό των 5 ετών
Σύνολο
Μείον: Mελλοντικές χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις
χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής
µίσθωσης

16.126,62
-1.312,20
14.814,42

Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύεται παρακάτω:

(Ποσά σε Εύρω)

Tρέχων: Μέχρι 1 έτος
Aπό 1 έως 5 έτη

03/02/200431/12/2005
4.285,90
10.528,52

Περισσότερο των 5 ετών
Σύνολο

Οικονοµικές καταστάσεις για την υπερδωδεκάµηνη χρήση
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5.14 Πωλήσεις
Η ανάλυση των εσόδων της εταιρείας έχει ως εξής:

03/02/200431/12/2005
Πωλήσεις αγαθών
Πωλήσεις υπηρεσιών
Έσοδα από συµβάσεις έργων
Σύνολο

176.565,07
4.475.479,84
9.203,62
4.661.248,53

5.15 Έξοδα ανά κατηγορία

5.16 Άλλα λειτουργικά έσοδα – έξοδα (καθαρά)
Τα άλλα λειτουργικά έσοδα – έξοδα έχουν ως εξής:

Ποσά σε Εύρω

03/02/200431/12/2005

Έσοδα τόκων

571,21

Άλλα

1.442,10

Σύνολο

2.013,31

Οικονοµικές καταστάσεις για την υπερδωδεκάµηνη χρήση
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5.17 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
(Ποσά σε Εύρω)

03/02/200431/12/2005

Έξοδα τόκων
-Τραπεζικά δάνεια

-5.429,94

- Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις

-995,28

- Λοιπά

-2.226,55

Σύνολο

-8.651,77

5.18

Φόρος Εισοδήµατος

(Ποσά σε Εύρω)
Φόρος χρήσης
Αναβαλλόµενος φόρος (σηµ.5.4)
Σύνολο

03/02/200431/12/2005
95.724,76
3.704,37
99.429,13

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

(Ποσά σε Εύρω)
Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς
συντελεστές για τα κέρδη στις αντίστοιχες χώρες

03/02/200431/12/2005
211.569,46
0,32
67.702,22

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

30.907,13

Χρήση προηγούµενων µη αναγνωρισµένων ζηµιών από φόρους
Αλλαγή συντελεστή
Φόροι

Οικονοµικές καταστάσεις για την υπερδωδεκάµηνη χρήση
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5.19 Κέρδη ανά µετοχή
Τα κέρδη ανά µετοχή από συνεχιζόµενες εκµεταλλεύσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

31/12/2005
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής

112.140,33
112.140,33

Βασικά
Μειωµένα

0,37
0,37

5.20

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Τα κέρδη ανά µετοχή από συνεχιζόµενες εκµεταλλεύσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
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5.21 Παροχές σε Εργαζοµένους

5.22 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι συναλλαγές της εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη 31/12/2005 είναι οι εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μητρική
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ
Μητρική Οµίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ
Θυγατρικές µητρικής ΙΝΤΡΑΚΟΜ
INTRADEVELOPMENT
Λοιπές εταιρείες
ΘΡΥΛΟΣ ΑΕ
ΣΤ.Γ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΕ

INTRALOT AE

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

538.383,41

78.520,17

76.293,09

22.058,11

2.318.704,94

11.754,00

276.605,55

2.862,30

58.500,00

337.743,01
485.030,00

75.383,16
108.842,63

2.983,34
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5.23 Ενδεχόµενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις

5.24 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού


Έως την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν υπάρχουν γεγονότα τα οποία επηρεάζουν τις Οικονοµικές
Καταστάσεις της 31/12/2005.
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