ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

•

Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.
31.3.2004, 30.6.2004, 30.9.2004 και 31.12.2004.

•

Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 31.12.2004.

•

Προσάρτηµα των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
Α.Ε. 31.12.2004.

•

Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. για τη χρήση 2004 για τις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

•

Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 31.3.2004, 30.6.2004,
30.9.2004 και 31.12.2004.

•

Οικονοµικές Καταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 31.12.2004.

•

Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 31.12.2004.

•

Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. για τη χρήση 2004.

•

Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 31.12.2004.

•

Προσάρτηµα των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 31.12.2004.

•

Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 31.12.2004.

•

Προσάρτηµα ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 31.12.2004.

•

Οικονοµικές Καταστάσεις ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 31.12.2004.

•

Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 31.12.2004

•

Οικονοµικές Καταστάσεις της ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. 31.12.2004.

•

Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. 31.12.2004

•

Οικονοµικές Καταστάσεις της ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ 31.12.2004.

•

Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ 31.12.2004.

•

Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις REDS Α.Ε. 31.12.2004.

•

Προσάρτηµα των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της REDS Α.Ε. 31.12.2004.

•

Οικονοµικές Καταστάσεις REDS Α.Ε. 31.12.2004.

•

Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της REDS Α.Ε. 31.12.2004.

•

Οικονοµικές Καταστάσεις ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 31.12.2004.

•

Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 31.12.2004.

•

Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 31.12.2004.

•

Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
31.12.2004.

•

Οικονοµικές Καταστάσεις PMS PARKING SYSTEMS Α.Ε. 31.12.2004.

•

Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της PMS PARKING SYSTEMS Α.Ε. 31.12.2004.

•

Οικονοµικές Καταστάσεις ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 31.12.2004.

•

Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 31.12.2004.

•

Οικονοµικές Καταστάσεις ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε. 31.12.2004.

•

Προσάρτηµα ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε. 31.12.2004.

•

Οικονοµικές Καταστάσεις ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 31.12.2004.

•

Προσάρτηµα ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 31.12.2004.

•

Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ 31.12.2004.

•

Προσάρτηµα ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ 31.12.2004.

•

Οικονοµικές Καταστάσεις ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 31.12.2004.

•

Προσάρτηµα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 31.12.2004.

•

Ενοποιηµένες Ετήσιες Καταστάσεις ταµειακών ροών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.
χρήσης 2004.

•

Ετήσιες Καταστάσεις ταµειακών ροών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. χρήσης 2004.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ»
ΚΑΙ ΤΩΝ «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», «REDS A.E.», «ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ A.E.»,
«ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.», «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.», «∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.»,
«ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», «ΤΡΙΓΩΝΟ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε», «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», «ΚΑΝΤΖΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.)», «PMS PARKING SYSTEMS
A.E.», «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.»
ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 107 και τις διατάξεις όπου
το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στον ενοποιηµένο
ισολογισµό και στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
1.1
Άρθρο 107, παραγρ. 1β: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο
της ολικής ενσωµάτωσης.

Επωνυµία

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
REDS AE
KANTZA
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
ΓΥΑΛΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.
ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.

Έδρα

Φιλελλήνων 18 – Αθήνα 15232
Ακακιών 39 & Μονεµβασιάς
Αθήνα 151 25
Ακακιών 39 & Μονεµβασιάς
Αθήνα 151 25
Ακακιών 39 & Μονεµβασιάς
Αθήνα 151 25
Κρήτης&Γραβιάς 12 –
Αθήνα
Λουϊζης Ριανκούρ 78Α Αθήνα,11523
Σωκράτους 111 Λάρισα

Σχέση που
υπαγόρευσε την
Ποσοστό συµµετοχής
ενοποίηση: (α)
Ποσοστό
ενοποιούµενων
συµµετοχής
σχέση µητρικήςεπιχειρήσεων εκτός της
της µητρικής
θυγατρικής (άρθρο
µητρικής ή προσώπων
εταιρείας στο
42, παρ 5α) ή (β)
που ενεργούν για
κεφάλαιο
ενιαία διεύθυνση ή
λογαριασµό των επιχ.
ίδια διοικητικά κλπ
της θυγατρικής
αυτών
πρόσωπα (άρθρο 96,
παρ. 1)
70,31

-

(α)

50,83

-

(α)

84,55
65

15,45% Μέσω της
"ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε."
35% Μέσω της "ΑΚΤΩΡ
Α.Τ.Ε."

(α)
(α)

90

-

(α)

100

-

(α)

-

ΤΡΙΓΩΝΟ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε. Όθωνος Αµαλίας 93 Πάτρα

-

ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Κρήτης & Γραβιάς 12 Αθήνα

-

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Α.Ε.
ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.

Ακακιών 39 & Μονεµβασιάς
Αθήνα 151 25
Ακακιών 39 & Μονεµβασιάς
Αθήνα 151 25
Ακακιών 39 & Μονεµβασιάς
Αθήνα 151 25

PMS PARKING

Ακακιών 39 & Μονεµβασιάς

-

100% Μέσω της
"ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε."
100% Μέσω της
"ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε."
100% Μέσω της
"ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε."
100% Μέσω της "REDS
AE"
100% Μέσω της "REDS
AE"
100% Μέσω της
"ΑΚΤΩΡ AE"
100% Μέσω της "REDS

(α)
(α)
(α)
(α)
(α)
(α)
(α)

SYSTEMS AE

Αθήνα 151 25

ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ
ΑΕ

Ακακιών 39 & Μονεµβασιάς
Αθήνα 151 25

AE"
67% Μέσω της "REDS
AE"

-

(α)

1.2
Άρθρο 107, παραγρ. 1δ: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενσωµατώθηκαν µε τη
µέθοδο της "καθαρής θέσης".
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

1.3&1.4 Άρθρα 107 παραγρ. 1γ και 97: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν
επειδή παρουσιάζουν επουσιώδες ενδιαφέρον και Άρθρα 107 παραγρ. 1γ και 98: Πληροφοριακά στοιχεία για
τις εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν επειδή έχουν διαφορετικές δραστηριότητες από τις άλλες εταιρείες του
οµίλου.

1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

2

Έ∆ΡΑ

Ποσοστό
συµµετοχής
στο κεφάλαιο

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων της
εκδότριας
31/12/2004

Συνολικό αποτέλεσµα
της εκδότριας στη
χρήση 2004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ο.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α
ΑΘΗΝΑ, 11523

87,5%

2.934,72

(207,45)

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α
ΑΘΗΝΑ, 11523

100%

375.066,94

2.586,71

ΤΕΧΝΟΛΙΤ Α.Ε.

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 45 ΑΘΗΝΑ 115 28

33,33%

*15.316,36*

*(767,28)*

ΤΕΧΝΟΒΑΞ Α.Ε.

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25Α –
ΑΘΗΝΑ 11523

26,45%

2.284.390,67

(61.181,62)

ΠΕΙΡΑ Α.Ε.

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 124-ΑΘΗΝΑ

50%

2.657.655,69

1.272,16

ΙΝΤΕΡΤΑΣΚ Α.Τ.Ε.

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25Α 115 23
ΑΘΗΝΑ

43%

177.632,04

(20.817,64)

33,33 %

1.768.602,82

(443.523,25)

65%

4.067.879,67

(2.016.030,34)

85,33%

1.098.844,06

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗ A.E.
ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ Α.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α
ΑΘΗΝΑ, 11523
ΑΚΑΚΙΩΝ 39 &
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΜΑΡΟΥΣΙ
15125
ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α
ΑΘΗΝΑ, 11523

ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α
ΑΘΗΝΑ, 11523

51,43%

102.644,06

0

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΗΛΙΟΥ Α.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α
ΑΘΗΝΑ, 11523

75,31%

388.694,06

0

ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α
ΑΘΗΝΑ, 11523

95,56%

131.944,06

0

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α
ΑΘΗΝΑ, 11523

100%

347.152,33

177.446,06

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α
ΑΘΗΝΑ, 11523

77,62%

2.840.000,00

0

ΤΕΡΠΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α
ΑΘΗΝΑ, 11523

69,72%

2.477.110,15

246.395,46

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΣΑΣ Α.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α
ΑΘΗΝΑ, 11523

69%

1.984.540,38

288.448,64

52,86%

3.142.557,46

0

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ, 11523
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ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α
ΑΘΗΝΑ, 11523

85%

58.694,06

0

ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ Α.Ε.

ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 12- ΙΩΑΝΝΙΝΑ,
45332

40%

1.139.029,83

(26.810,02)

ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 2 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

15,48%

450.420.551,44

1.023.047,69

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ
19002 ΠΑΙΑΝΙΑ

22,10%

584.749.689,33

(1.548.275,81)

ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε.

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 152 32
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

22,11%

2.609.131,53

927.818,11

ΑΤΤΙΚΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α
ΑΘΗΝΑ, 11523

39,19%

7.722.789,34

751.122,01

E-CONSTRUCTION A.E.

ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ 57 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

37,50%

537.243,01

24.447,93

ATHENS RESORT CASINO
A.E.

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 54 ΜΑΡΟΥΣΙ 15
125

30%

113.581.610,45

2.566.168,46

ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
152 32

20%

10.612.563,14

(394.142,40)

Α.∆.Ε.Υ.Π. Α.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΒΙΑΣ 12
ΑΘΗΝΑ, 16451

32%

93.079,88

(334.910,63)

ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α
ΑΘΗΝΑ, 11523

50%

289.394,83

7.029,26

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε.

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
152 32

35%

398.000,80

(243.919,53)

POLIS PARK A.E.

ΡΙΖΑΡΗ & ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 45
ΑΘΗΝΑ 10675

20%

409.125,47

318.545,71

32,50%

967.603,74

(123.130,04)

100%

80.183,98

(36.601,74)

ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ –
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 41 – Ν.
ΣΜΥΡΝΗ
ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α
ΑΘΗΝΑ, 11523

ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΑΝΤΙΡΡΙΟ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

15,48%

60.000,00

ΥΠΕΡ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗ
ΧΡΗΣΗ ΛΗΞΗ
31/12/2005

ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ

ΝΕΟΣ ΜΩΛΟΣ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
– ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

33,33%

880.410,87

(172.604,84)

ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕ

Π. ΡΑΛΛΗ 8 - ΡΟΥΦ

0,54%

2.193.498,49

911.143,43

GLOBAL FUND
MANAGEMEN AEΠΕΥ

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2
- ΜΑΡΟΥΣΙ

1,02%

50.901.085,21

5.428.802,09

ACR AE

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 54 - ΜΑΡΟΥΣΙ

5%

53.156,01

(4.268,50)

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ
Α.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α
ΑΘΗΝΑ, 11523

3%

88.050,00

0

*

Οικονοµικά µεγέθη µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως 2000.

1.5
Άρθρο 107 παραγρ. 1: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες εκείνες όπου οι ενοποιούµενες
εταιρείες (παραγρ. 1.1 ανωτέρω) και αυτές που εξαιρέθηκαν από την ενοποίηση (παραγρ. 1.3 και 1.4
ανωτέρω) κατέχουν άµεσα ή µέσω τρίτων συνολικό ποσοστό µεγαλύτερο από 10% του κεφαλαίου τους.
∆εν υπάρχουν τέτοιες εταιρείες

1.6

Άρθρο 104, παράγρ. 7: Ηµεροµηνία κλεισίµατος.

Όλες οι ενοποιούµενες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ηµεροµηνία κλεισίµατος την ηµεροµηνία κλεισίµατος
της µητρικής εταιρείας (31-12-2004).
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1.7
Άρθρο 104, παράγρ. 9: Μεταβολές στη σύνθεση του συνόλου των ενοποιούµενων επιχειρήσεων
κατά τη χρήση 2004.
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

1.8

Άρθρο 103 παραγρ. 4: Λογιστικός χειρισµός των διαφορών ενοποίησης.

Προέκυψαν διαφορές ενοποίησης ως κατωτέρω:

Από την ενοποίηση της ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.
Από την ενοποίηση της ΤΡΙΓΩΝΟ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε.
Από την ενοποίηση της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
Από την ενοποίηση της ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Από την ενοποίηση της ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Από την ενοποίηση της ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Από την ενοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.
(ΠΡΩΗΝ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ Α.Ε.)
Από την ενοποίηση της PMS PARKING SYSTEMS Α.Ε.
Από την ενοποίηση της ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.
Από την ενοποίηση της ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.
Από την ενοποίηση της ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
Από την ενοποίηση της ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
Από την ενοποίηση της REDS A.E.
Από την ενοποίηση της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
Σύνολο

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

6.944.393,98
7.085.730,43
3.441.853,74
17.915.572,43
383.353,42
2.319,35

(Χρεωστική)
(Χρεωστική)
(Χρεωστική)
(Χρεωστική)
(Χρεωστική)
(Χρεωστική)

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

3.462,15
0,51
2.402,17
84.325,09
50.627,53
51.782,32
4.387.457,91
112.397.835,32
152.577.660,81

(Χρεωστική)
(Πιστωτική)
(Πιστωτική)
(Πιστωτική)
(Χρεωστική)
(Χρεωστική)
(Χρεωστική)
(Χρεωστική)
(Χρεωστική)

Η ως άνω χρεωστική διαφορά ενοποίησης εµφανίζεται αρνητικά στην καθαρή θέση του ενοποιηµένου
ισολογισµού.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.1
Άρθρο 105 παραγρ. 3 και άρθρο 107 παράγρ. 1α: Αποτίµηση στοιχείων ενεργητικού των
επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση.
Τα στοιχεία ενεργητικού της επιχειρήσεως που περιλήφθηκε στην ενοποίηση έχουν αποτιµηθεί σύµφωνα µε
τους κανόνες αποτίµησης του άρθρου 42ε, και του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920 χωρίς καµµιά παρέκκλιση,
όπως αναφέρεται στα επιµέρους προσαρτήµατα.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
3.1

Άρθρο 107 παράγρ. 1στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από πέντε έτη.
Οµολογιακά δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

20.000.000,00
7.524.902,56
626.694,34
28.151.596,90
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3.2

Άρθρο 107 παράγρ. 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.

Οµολογιακό ∆άνειο από την ALPHA BANK ποσού 20 εκατ. ευρώ της εταιρείας «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.»
µε παραχώρηση υποθήκης επί του ακινήτου VESOMARE, ιδιοκτησίας της θυγατρικής µας εταιρείας «REDS
A.E.».

3.3
Άρθρο 107 παράγρ. 1ζ: Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται στον ενοποιηµένο
ισολογισµό.
∆εν υπάρχουν.
3.4
Άρθρο 107 παράγρ. 1ια: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσών φόρων που
ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων και δεν εµφανίζονται
στις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις.
Εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξουν.

3.5
Άρθρο 104 παράγρ. 7; Σηµαντικά γεγονότα στην περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας κλεισίµατος των
ισολογισµών των ενοποιούµενων εταιρειών και της ηµεροµηνίας καταρτίσεως των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων.
∆εν υπάρχουν.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.1

Άρθρο 107 παράγρ. 1η: Ανάλυση ενοποιηµένου κύκλου εργασιών.

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών αναλύεται κατά κατηγορία δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆ 03) ως εξής:
Πωλήσεις
Εταιρείας
Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αµµοχάλικου & άµµου

Πωλήσεις
συµµετοχών

Σύνολο

706.524,25

0,00

6.027,00

0,00

6.027,00

10.058.789,00

1.628.263,28

11.687.052,28

Κατασκευή κτιρίων & τεχνικών έργων πολιτικού µηχανικού

134.937.516,11

218.977.061,61

353.914.577,72

Κατασκευή αυτοκ/δροµων,οδών,αεροδρ.&αθλ.εγκατ/σεων

173.796.274,92

67.761.107,14

241.557.382,06

6.293.564,91

15.966.028,43

22.259.593,34

767.703,22

4.437.641,00

5.205.344,22

1.676.444,71

0,00

1.676.444,71

11.774.257,39

1.402.913,00

13.177.170,39

0,00

1.828.304,46

1.828.304,46

25.702.450,47

0,00

25.702.450,47

Παραγωγή ετοίµου σκυροδέµατος
Κατεδάφιση κτιρίων - εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών

Κατασκευή υδραυλικών & λιµενικών έργων
Άλλα κατασκευαστικά έργα µε εργασίες ειδικής φύσης
Υδραυλικές εγκαταστάσεις
Λοιπές εγκαταστάσεις κτιρίων
Άλλες βοηθητικές χερσαίες µεταφορικές δραστηριότητες
Ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Εκµίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών & διαχειριστικών συµβουλών

706.524,25

8.266.000,00

0,00

8.266.000,00

17.103.112,32

0,00

17.103.112,32

961.098,78

0,00

961.098,78

1.182.626,71

0,00

1.182.626,71

∆ραστηριότητες Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών &συναφείς
δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών
∆ραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων µέσων µεταφοράς&άλλων χώρων
Συλλογή και επεξεργασία λυµάτων

9.123.075,02

0,00

9.123.075,02

20.054.657,20

3.820.000,00

23.874.657,20

3.467.314,47

0,00

3.467.314,47

Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες

19.295,83

0,00

19.295,83

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών µ.α.κ.

84.995,24

0,00

84.995,24

425.981.727,55

315.821.318,92

741.803.046,47
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Ο ως άνω ενοποιηµένος κύκλος εργασιών προέκυψε µετά τους συµψηφισµούς των πωλήσεων µεταξύ των
εταιρειών που συµµετέχουν στην ενοποίηση.

Άρθρο 107, παράγρ. 1θ: Στοιχεία απασχολούµενου προσωπικού.

4.2

Μέσος όρος
απασχολούµενου
προσωπικού

Αποδοχές

Εργοδοτικές
εισφορές

Σύνολο

• έµµισθοι υπάλληλοι
• ηµεροµίσθιοι

2.358 άτοµα
1.244 άτοµα

40.682.994,17
15.409.262,52

9.441.324,55
9.826.579,13

50.124.318,72
25.235.841,65

Σύνολο

3.602 άτοµα

56.092.256,69

19.267.903,68

75.360.160,37

4.3

Άρθρο 105, παράγρ. 5: Πρόσθετες αποσβέσεις.

∆εν υπολογίστηκαν πρόσθετες αποσβέσεις από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις κατά το 2004.

4.4

Άρθρο 107, παράγρ. 1ιβ: Αµοιβές στα µέλη διοικητικών κλπ οργάνων.

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
4.5
Άρθρο 107, παράγρ. 1ιδ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες για την
αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων.
∆εν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.

5. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
5.1
Άρθρο 100, παράγρ. 5: Παρεκκλίσεις από τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 101
έως και 107, παραγρ. 1 και 2.
∆εν υπήρξαν.

5.2
Άρθρο 104, παράγρ. 4: Απάλειψη αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) από συναλλαγές µεταξύ των
εταιρειών που ενοποιήθηκαν.
Έγινε όπου συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Αθήνα 22 Απριλίου 2005

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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Ν. Β. ΤΡΙΧΑΣ

Α. Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ

Α. Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓ. Ν. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Το προσάρτηµα αυτό που αποτελείται από επτά (7) σελίδες, είναι το αναφερόµενο στο
Πιστοποιητικό Ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΡΟΚΟΣ
ΑΜ.ΣΟΕΛ 13641
ΣΟΛ ΑΕΟΕ
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ΕΚΘΕΣΗ
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
για τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης
που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004

Κύριοι Μέτοχοι,

1.
Σύµφωνα µε το Νόµο, σας παρουσιάζουµε τη δραστηριότητα των Εταιρειών του Οµίλου µας, για τη
διαχειριστική χρήση από 01.01.2004 έως 31.12.2004, η οποία είναι η ένατη για την οποία συντάσσονται
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.
2.
Για την κατάρτιση των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης αυτής εφαρµόστηκαν
οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έτσι ώστε να εµφανίζεται η εικόνα
της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων χρήσης των
ενοποιηµένων εταιρειών.
3.
Τα στοιχεία τα σχετιζόµενα µε τα αποτελέσµατα χρήσεως και την δραστηριότητα της Εταιρείας
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ» αναπτύσσονται στην από 31.03.2005 έκθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
4.
Η Εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» ανήκει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ» κατά
ποσοστό 70,31% περίπου. Η εν λόγω διαχειριστική περίοδος είναι η έκτη που η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»
περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας µας.
4.1

Η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» κατά τη χρήση 2004 είχε συνολικό κύκλο εργασιών 630.208.524,40

Ευρώ και καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων 90.496.767,65 Ευρώ.

4.2
Η εταιρεία είναι µια από τις πλέον εύρωστες εργοληπτικές επιχειρήσεις και ισχυρή δύναµη στον
κατασκευαστικό χώρο των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών έργων. Η µελλοντική πορεία της Εταιρείας προβλέπεται
ιδιαίτερα ευνοϊκή, δεδοµένου ότι η οργάνωσή της, η στελέχωση της, η µεγάλη εµπειρία, η οικονοµική της
επιφάνεια και η υποδοµή της γενικά, εγγυώνται την ανάληψη και εκτέλεση όλων των ειδών των έργων, είτε
αποκλειστικά από την Εταιρεία είτε σε Κοινοπραξία ή άλλης µορφής συνεργασία µε άλλες οµοειδείς
επιχειρήσεις, όπως συµβαίνει µέχρι σήµερα.
4.3
Η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» συντάσσει και αυτή ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στις
οποίες περιλαµβάνονται οι εταιρείες «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», στην οποία συµµετέχει κατά ποσοστό 100%,
«ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ», στην οποία συµµετέχει κατά ποσοστό 100% και «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», στην οποία
συµµετέχει κατά ποσοστό 100%.
5.
Η εταιρεία «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» ανήκει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ» διά µέσου της
«ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», της οποίας είναι θυγατρική κατά ποσοστό 100%. Η εν λόγω διαχειριστική περίοδος είναι η
τρίτη που η εταιρεία «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
εταιρείας µας, ως θυγατρική της «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».
5.1
Η εταιρεία «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» κατά την χρήση 2004 είχε συνολικό κύκλο εργασιών 6.059.526,52
Ευρώ και καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως προ φόρων 1.109.547,91 Ευρώ.
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5.2
Σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση του 2005, εκτιµάται ότι αυτή θα είναι θετική και
η εταιρεία θα προσπαθήσει, παρά την δυσκολία που υπάρχει, λόγω του µεγάλου ανταγωνισµού, να αναλάβει
την εκτέλεση και άλλων τεχνικών έργων, είτε µόνη της είτε κοινοπρακτικά µε άλλες εταιρείες.
6.
Η εταιρεία «ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ» ανήκει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ» διά
µέσου της «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», της οποίας είναι θυγατρική κατά ποσοστό 100%. Η εν λόγω διαχειριστική
περίοδος είναι η τρίτη που η εταιρεία «ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ» περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας µας.
6.1
Η εταιρεία «ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ» κατά τη χρήση 2004 είχε συνολικό κύκλο εργασιών
3.115.790,75 Ευρώ και καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως προ φόρων 222.398,29 Ευρώ.
6.2

Σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση του 2005, εκτιµάται ότι αυτή θα είναι θετική.

7.
Η εταιρεία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ανήκει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.» διά
µέσου της «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», της οποίας είναι θυγατρική κατά ποσοστό 100%. Η εν λόγω διαχειριστική
περίοδος είναι η τρίτη που η εταιρεία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας µας.
7.1
Η εταιρεία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» κατά τη χρήση 2004 είχε συνολικό κύκλο εργασιών 37.976.295,79
Ευρώ και καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων 2.250.426,48 Ευρώ.
7.2
Σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση του 2005, εκτιµάται ότι αυτή θα είναι θετική και
η εταιρεία θα προσπαθήσει, παρά την δυσκολία που υπάρχει, λόγω του µεγάλου ανταγωνισµού, να αναλάβει
την εκτέλεση και άλλων τεχνικών έργων, είτε µόνη της είτε κοινοπρακτικά µε άλλες εταιρείες.
8.
Η εταιρεία «REDS Α.Ε.» (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.) ανήκει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ κατά ποσοστό 50,83% περίπου. Η εν λόγω διαχειριστική περίοδος είναι η τρίτη
που η εταιρεία «REDS Α.Ε.» περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας µας.
8.1
Η εταιρεία «REDS Α.Ε.» κατά τη χρήση 2004 είχε συνολικό κύκλο εργασιών 14.553.802,66 Ευρώ
και καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων 1.059.557,14 Ευρώ.
8.2
Σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση 2005, η Εταιρεία: α) έχει ήδη προχωρήσει σε
αλλαγές στη σύνθεση των µισθωτών και στην τοποθέτηση νέων εµπορικών αλυσίδων στο κέντρο VESO
MARE της Πάτρας, που θα ενισχύσουν την επισκεψιµότητα και σε ώρες µη αιχµής, µε σκοπό να αποκτήσει το
κέντρο έναν πιο ενισχυµένο εµπορικό χαρακτήρα, έναντι του προηγούµενου αµιγώς ψυχαγωγικού, β) θα
συνεχίσει τη λειτουργία του ψυχαγωγικού κέντρου «ESCAPE», που ήδη ολοκλήρωσε ένα χρόνο επιτυχηµένης
λειτουργίας στο Ίλιον Αττικής, αποτελώντας πόλο έλξης για την ψυχαγωγία της ευρύτερης περιοχής της
∆υτικής Αττικής, συγκεκτρώνοντας 4.000.000 επισκέπτες στη διάρκεια της χρήσης, γ) αναµένεται να
αποκοµίσει σηµαντικά έσοδα από τη συµµετοχή της (67%) στην εταιρεία «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ», η οποία
έχει ανεγείρει σε ακίνητο ιδιοκτησίας της στην Παλλήνη µεγάλο σύγχρονο οικιστικό συγκρότηµα 202
διαµερισµάτων και µεζονετών, το οποίο λειτούργησε και ως «Χωριό Τύπου» κατά τη διάρκεια των
Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, η πώληση των οποίων αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το α’ τρίµηνο του
2006, δ) θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για εµπορική αξιοποίηση των ακινήτων που ανήκουν στις
θυγατρικές της εταιρείες «Κάντζα Εµπορική Α.Ε.» και «Γυαλού Εµπορική και Τουριστική Α.Ε.», ιδιαίτερα
µετά τη µεταβολή επί το ευµενέστερο του πολεοδοµικού τους καθεστώτος, λόγω του εκδοθέντος Προεδρικού
∆ιατάγµατος για τη ΖΟΕ Μεσογείων και ε) θα µελετήσει το σχεδιασµό και την υλοποίηση ανέγερσης
κατοικιών στο ιδιόκτητο οικόπεδο της εταιρείας στην Κάντζα Παλλήνης (Τρίγωνο Καµπά).
8.3
Η εταιρεία «REDS A.Ε.» συντάσσει και αυτή ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στις
περιλαµβάνονται οι εταιρείες «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», στην οποία συµµετέχει κατά ποσοστό
«ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», στην οποία συµµετέχει κατά ποσοστό 100%,
PARKING SYSTEMS Α.Ε.», στην οποία συµµετέχει κατά ποσοστό 100% και «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ
στην οποία συµµετέχει κατά ποσοστό 67%.

οποίες
100%,
«PMS
Α.Ε.»,

9.
Η εταιρεία «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» ανήκει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ»
διά µέσου της «REDS A.E.», της οποίας είναι θυγατρική κατά ποσοστό 100%. Η εν λόγω διαχειριστική
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περίοδος είναι η τρίτη που η εταιρεία «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας µας.
9.1
Η εταιρεία «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» κατά τη χρήση 2004 δεν ανέπτυξε καµιά δραστηριότητα
και τα καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε 1.053.292,30 Ευρώ.
9.2
Σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση 2005, στρατηγικός στόχος της εταιρείας
παραµένει η ανάπτυξη του ακινήτου της στην Κάντζα Παλλήνης και ειδικότερα η κατασκευή, ανάπτυξη και
διαχείρηση µεγάλου Εµπορικού και Ψυχαγωγικού Κέντρου στην περιοχή, που θα συνδυάζει εµπορικές
δραστηριότητες µε οικογενειακή αναψυχή και διασκέδαση, αντίστοιχου σε µέγεθος, οργάνωση και λειτουργία
των σύγχρονων ευρωπαϊκών κέντρων. Ακόµα, η εταιρεία εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις για την
εµπορική εκµετάλλευση του ακινήτου.
10.
Η εταιρεία «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» ανήκει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ»
διά µέσου της «REDS A.E.», της οποίας είναι θυγατρική κατά ποσοστό 100%. Η εν λόγω διαχειριστική
περίοδος είναι η τρίτη που η εταιρεία «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας µας.
10.1
Η εταιρεία «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» κατά τη χρήση 2004 δεν ανέπτυξε καµιά δραστηριότητα
και τα καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε 224.526,83 Ευρώ.
10.2
Σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση του 2005, η Εταιρεία θα συνεχίσει να µελετά
τρόπους για την καλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση και εκµετάλλευση του ακινήτου της. Η εταιρεία
πιστεύει ότι οι επενδύσεις της στην περιοχή Γυαλού ∆ήµου Σπάτων, η οποία έχει αναβαθµιστεί σηµαντικά τα
τελευταία χρόνια, θα αποβούν εξαιρετικά επιτυχείς, αξιοποιώντας το ευνοϊκό περιβάλλον και το συγκριτικό
πλεονέκτηµα της τεχνογνωσίας και εµπειρίας που διαθέτει.
11.
Η εταιρεία «PMS PARKING SYSTEMS Α.Ε.» ανήκει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
ΑΕ» διά µέσου της «REDS A.E.», της οποίας είναι θυγατρική κατά ποσοστό 100%. Η εν λόγω διαχειριστική
περίοδος είναι η τρίτη που η εταιρεία «PMS PARKING SYSTEMS Α.Ε.» περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας µας.
11.1
Η εταιρεία «PMS PARKING SYSTEMS Α.Ε.» κατά τη χρήση 2004 είχε συνολικό κύκλο εργασιών
84.995,24 Ευρώ και καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως προ φόρων 79.900,61 Ευρώ.
11.2
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 η εταιρεία διέκοψε τη λειτουργία του υποκαταστήµατός της µε
κύρια δραστηριότητα τη λειτουργία του χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων εντός του Ψυχαγωγικού Κέντρου
VESO MARE στην Πάτρα. Σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση του 2005, η διοίκηση της
εταιρείας θα εξετάσει την πιθανότητα επαναδραστηριοποίησής της στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών
στάθµευσης αυτοκινήτων.
12.
Η εταιρεία «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» ανήκει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ»
διά µέσου της «REDS A.E.», της οποίας είναι θυγατρική κατά ποσοστό 67%. Η εν λόγω διαχειριστική
περίοδος είναι η τρίτη που η εταιρεία «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας µας.
12.1
Η εταιρεία «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» κατά τη χρήση 2004 είχε συνολικό κύκλο εργασιών
36.323.278,47 Ευρώ και καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων 9.290.671,80 Ευρώ.
12.2
Η εταιρεία, κατά τη χρήση 2004, ολοκλήρωσε εγκαίρως τις κατασκευαστικές εργασίες του έργου
«ΧΩΡΙΟ ΤΥΠΟΥ» που είχε αναλάβει από την «Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004», σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα
και τις προδιαγραφές. Ταυτόχρονα, µε την υλοποίηση της κατασκευής του ολυµπιακού έργου και σύµφωνα µε
την µεταολυµπιακή χρήση, η εταιρεία προχώρησε στην πώληση σηµαντικού αριθµού πολυτελών
διαµερισµάτων και µεζονετών, υπερκαλύπτοντας τους αρχικούς στόχους της. Σχετικά µε τη χρήση 2005, η
εταιρεία εκτιµά ότι µέχρι το τέλος της χρήσης ή το αργότερο µέχρι το α’ τρίµηνο του 2006 θα έχουν
ολοκληρωθεί οι πωλήσεις για το σύνολο του έργου.
13.
Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.» (πρώην «ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»)
ανήκει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ» διά µέσου της «ΑΚΤΩΡ A.Τ.E.», της οποίας είναι
θυγατρική κατά ποσοστό 100%. Η εν λόγω διαχειριστική περίοδος είναι η τρίτη που η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.» (πρώην «ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.») περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας µας.
13.1
Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.» (πρώην «ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»)
κατά τη χρήση 2004 δεν ανέπτυξε καµιά δραστηριότητα και τα καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως προ
φόρων ανήλθαν σε 65.955,06 Ευρώ.
13.2
Στη διαχειριστική χρήση 2005, η εταιρεία θα συνεχίσει τη δραστηριοποίησή της ως εταιρεία
συµµετοχών (holding), συµµετέχουσα στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Ανώνυµη Εταιρεία
Μεταλλείων και Βιοµηχανίας Χρυσού», που αποτελεί την εταιρεία εκµετάλλευσης των Μεταλλείων
Κασσάνδρας.
14.
Η εταιρεία «∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.» ανήκει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ» κατά
ποσοστό 100%. Η εν λόγω διαχειριστική περίοδος είναι η τρίτη που η εταιρεία «∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.»
περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας µας.
14.1
Η εταιρεία «∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.» κατά τη χρήση 2004 είχε συνολικό κύκλο εργασιών
1.726.590,62 Ευρώ και καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων 105.636,31 Ευρώ.
14.2
Η εταιρεία, κατά τη χρήση 2004, έθεσε σε λειτουργία όλα τα υπεκµισθωµένα ακίνητα της εταιρείας,
εκτός από το ακίνητο της οδού Σοφοκλέους αρ. 1, η ανακατασκευή του ισογείου του οποίου, µετά την
τροποποίηση της µίσθωσης µε το Πανεπιστήµιο της Αθήνας, εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί µέσα στο α’
εξάµηνο του 2005, οπότε και οι υποµισθωτές, που έχουν ήδη εξευρεθεί, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία του.
Επίσης, η εταιρεία παραχώρησε προς εκµετάλλευση, ως ενιαίο χώρο (π.χ. για γαµήλιες τελετές, συνέδρια,
σεµινάρια κ.λπ.), τα µισθωµένα από το ∆ήµο Πατρέων, εντός του εµπορικού κέντρου VESO MARE,
διατηρητέα κτίρια συνολικού εµβαδού 619 τ.µ..
15.
Η εταιρεία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» (πρώην ΕΚΓΕ Α.Ε») ανήκει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ ΑΕ» κατά ποσοστό 90%. Η εν λόγω διαχειριστική περίοδος είναι η έβδοµη που η εταιρεία «ΗΛΕΚΤΩΡ
Α.Ε.» (πρώην ΕΚΓΕ Α.Ε.») περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες καταστάσεις της εταιρείας µας.
15.1
Η εταιρεία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» κατά τη χρήση 2004 είχε συνολικό κύκλο εργασιών 28.594.887,04 και
καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων 8.853.566,15 Ευρώ.
15.2
Στη διαχειριστική χρήση 2005, η εταιρεία θα συνεχίσει την υλοποίηση των έργων που έχει αναλάβει
στους τοµείς του σχεδιασµού, της µελέτης, της κατασκευής, της λειτουργίας και της εκµετάλλευσης
ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης ύδρευσης, απορριµµάτων, αποβλήτων, αιολικού δυναµικού,
περιβαλλοντικών και εν γένει ενεργειακών έργων.
16.
Η εταιρεία «ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» ανήκει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
ΑΕ» κατά ποσοστό 84,55% (το υπόλοιπο ποσοστό 15,45% ανήκει στην εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»). Η εν
λόγω διαχειριστική περίοδος είναι η τρίτη που η εταιρεία «ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»
περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες καταστάσεις της εταιρείας µας.
16.1
Η εταιρεία «ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» και κατά τη χρήση 2004 δεν ανέπτυξε καµιά
δραστηριότητα. Τα καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε 207.427,70 Ευρώ.
16.2
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης προχώρησε σε νέα αγορά αγροτεµαχίου στην περιοχή της
Κάντζας Παλλήνης, εκτάσεως 720 τ.µ. περίπου. Σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση του
2005, η Εταιρεία θα µελετήσει τρόπους για την αποδοτικότερη αξιοποίηση και εκµετάλλευση των ακινήτων
της, τα οποία εκτιµά ότι βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, λόγω της ολοκλήρωσης των αναπτυξιακών έργων,
όπως ήταν η διάνοιξη της Αττικής Οδού και η λειτουργία του Αεροδροµίου στα Σπάτα, µε τα οποία
γειτνιάζουν. Η εταιρεία πιστεύει ότι οι επενδύσεις της σε ακίνητη περιουσία στην ως άνω περιοχή θα αποβούν
εξαιρετικά επιτυχείς στο άµεσο µέλλον.
17.
Η εταιρεία «ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» ανήκει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
ΑΕ» κατά ποσοστό 65% (το υπόλοιπο ποσοστό 35% ανήκει στην εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»). Η εν λόγω
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διαχειριστική περίοδος είναι η τρίτη που η εταιρεία «ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» περιλαµβάνεται στις
ενοποιηµένες καταστάσεις της εταιρείας µας.
17.1
Η εταιρεία «ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» και κατά τη χρήση 2004 δεν ανέπτυξε καµιά
δραστηριότητα. Τα καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε 65.261,57 Ευρώ.
17.2
Σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατά τη χρήση του 2005, η εταιρεία θα συνεχίσει να µελετά
τρόπους για την καλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση και εκµετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της, που
ανέρχεται σε 35.000 τ.µ. στην περιοχή Γυαλού ∆ήµου Σπάτων, η οποία έχει αναβαθµιστεί σηµαντικά τα
τελευταία χρόνια και πιστεύεται ότι θα αποδώσουν τελικά σηµαντικά κέρδη στην εταιρεία.
18.
Στην περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας κλεισίµατος των ισολογισµών των ενοποιηµένων εταιρειών
και της ηµεροµηνίας καταρτίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων δεν έλαβαν χώρα σηµαντικά
γεγονότα που να αφορούν είτε στην περιουσιακή διάρθρωση είτε στην χρηµατοοικονοµική θέση είτε στα
αποτελέσµατα χρήσεως µιας από τις ενοποιηµένες επιχειρήσεις.
19.1
εξής:

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών αναλύεται κατά κατηγορία δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆ 03) ως

Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αµµοχάλικου & άµµου
Παραγωγή ετοίµου σκυροδέµατος
Κατεδάφιση κτιρίων - εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών
Κατασκευή κτιρίων & τεχνικών έργων πολιτικού µηχανικού
Κατασκευή αυτοκ/δροµων,οδών,αεροδρ.&αθλ.εγκατ/σεων
Κατασκευή υδραυλικών & λιµενικών έργων
Άλλα κατασκευαστικά έργα µε εργασίες ειδικής φύσης
Υδραυλικές εγκαταστάσεις
Λοιπές εγκαταστάσεις κτιρίων
Άλλες βοηθητικές χερσαίες µεταφορικές δραστηριότητες
Ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Εκµίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αµοιβής ή βάσει
σύµβασης
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών & διαχειριστικών
συµβουλών
∆ραστηριότητες Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών &συναφείς
δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών
∆ραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων µέσων µεταφοράς &
άλλων χώρων
Συλλογή και επεξεργασία λυµάτων
Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς
δραστηριότητες
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών µ.α.κ.

Πωλήσεις
Εταιρείας
706.524,25
6.027,00
10.058.789,00
134.937.516,11
173.796.274,92
6.293.564,91
767.703,22
1.676.444,71
11.774.257,39
0,00
25.702.450,47
8.266.000,00
17.103.112,32

Πωλήσεις
συµµετοχών
0,00
0,00
1.628.263,28
218.977.061,61
67.761.107,14
15.966.028,43
4.437.641,00
0,00
1.402.913,00
1.828.304,46
0,00
0,00
0,00

706.524,25
6.027,00
11.687.052,28
353.914.577,72
241.557.382,06
22.259.593,34
5.205.344,22
1.676.444,71
13.177.170,39
1.828.304,46
25.702.450,47
8.266.000,00
17.103.112,32

961.098,78

0,00

961.098,78

1.182.626,71

0,00

1.182.626,71

9.123.075,02

0,00

9.123.075,02

20.054.657,20

3.820.000,00

23.874.657,20

3.467.314,47

0,00

3.467.314,47

19.295,83

0,00

19.295,83

84.995,24
425.981.727,55

0,00
315.821.318,92

84.995,24
741.803.046,47

Σύνολο

Ο ως άνω ενοποιηµένος κύκλος εργασιών προέκυψε µετά τους συµψηφισµούς των πωλήσεων µεταξύ των
εταιρειών που συµµετέχουν στην ενοποίηση.
19.2
Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στη διάρκεια της χρήσεως 2004 από τις
ενοποιηµένες επιχειρήσεις ανήλθε σε 3.602 άτοµα, εκ των οποίων 2.358 έµµισθοι και 1.244 ηµεροµίσθιοι, οι
δε αµοιβές του προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτικών εισφορών και επιβαρύνσεων, ανήλθαν
στο συνολικό ποσό των 75.360.160,37 Ευρώ. Από το ποσό αυτό κατεβλήθησαν 40.682.994,17 Ευρώ ως
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αµοιβές εµµίσθων, 15.409.262,52 Ευρώ ως αµοιβές ηµεροµισθίων, ενώ ποσό 19.267.903,68 Ευρώ
αντιπροσωπεύει το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών και επιβαρύνσεων.
20.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αποδοχή και έγκριση
των ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της διαχειρίσεως που έληξε την 31.12.2004 [Ισολογισµού,
Καταστάσεως Λογαριασµού, Αποτελεσµάτων Χρήσεως, και Προσαρτήµατος], ως έχουν.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2005

Το ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Η παρούσα ΄Εκθεση που αποτελείται από επτά (7) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο
πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΡΟΚΟΣ
ΑΜ.ΣΟΕΛ 13641
ΣΟΛ ΑΕΟΕ
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει)
της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ"
ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.

Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

(α)

Αρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την
εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
∆εν έγινε.

(β)

Αρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και
µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού "αποτελέσµατα
χρήσεως".
∆εν έγινε.

(γ)

Αρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου
σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ)

Αρθρο 42β παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των
λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το
απαιτεί.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε)

Αρθρο 42β παρ. 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που
αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν
οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
∆εν έγιναν.

(στ)

Αρθρο 42β παρ. 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να
καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης
χρήσεως.
∆εν έγιναν.

2.

Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων.

(α)

Αρθρο 43α παρ. 1α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και
υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις
τους.
-

-

-

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής
κτήσεως
ή
του
κόστους
ιδιοκατασκευής
τους
ή
της
αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους ή της
αναπροσαρµοσµένης αναπόσβεστης αξίας των κτιρίων & της αξίας των
γηπέδων-οικοπέδων στην εύλογη αξία, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του
Ν.3229/2004 που έγινε κατά την χρήση 2003, η οποία είναι
προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και
µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.
∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεως υποτιµήσεως.
Οι συµµετοχές σε ανώνυµες εταιρείες οι µετοχές των οποίων είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο αποτιµήθηκαν στην κατ' είδος
χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και της τρέχουσας τιµής
(σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ.). Ως τρέχουσα τιµή λήφθηκε ο µέσος όρος της
χρηµατιστηριακής τιµής τους κατά τον τελευταίο µήνα της χρήσης. Στην
παρούσα χρήση δεν έγιναν προβλέψεις για υποτίµηση των συµµετοχών
επειδή οι ήδη σχηµατισµένες προβλέψεις υπερκαλύπτουν τις
υποτιµήσεις της αξίας κτήσεώς τους κατά Ευρώ 24 εκατοµµύρια
περίπου.
Οι συµµετοχές σε ανώνυµες εταιρείες οι µετοχές των οποίων δεν είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και οι συµµετοχές σε επιχειρήσεις που
δεν έχουν τη µορφή ανώνυµης εταιρείας αποτιµήθηκαν στην τιµή
κτήσης τους (άρθρο 12 Ν. 3301/2004).

Σηµειώνεται ότι η εσωτερική λογιστική αξία των συµµετοχών α) σε ανώνυµες
εταιρείες οι µετοχές των οποίων δεν είναι εισηγµένες στο Χ.Α. και β) σε
επιχειρήσεις που δεν έχουν τη µορφή ανώνυµης εταιρείας όπως προκύπτει
από τον τελευταίο νόµιµα συνταγµένο ισολογισµό τους είναι µικρότερη από την
αξία κτήσεώς τους κατά ποσό Ευρώ 5,5 εκατοµµύρια περίπου.
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(β)

Άρθρο 43α παρ. 1α: Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων
εκφρασµένων σε
ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των
συναλλαγµατικών διαφορών.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(γ)

Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές
αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως.
∆εν έγινε.

(δ)

Άρθρο 43 παρ. 7β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του
κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
∆εν έγινε.

(ε)

Αρθρο 43 παρ. 7γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως
των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους,
εφόσον είναι αξιόλογη.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(στ)

Αρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης µέσα στη χρήση, µε
βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού "∆ιαφορές
αναπροσαρµογής".
∆εν έγινε.
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3.

Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

(α)

Αρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

α.

Μεταβολές παγίων στοιχείων
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β.

Μεταβολές εξόδων εγκαταστάσεως
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(β)

Αρθρο 43 παρ. 5δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
∆εν έγιναν.

(γ)

Αρθρο 43 παρ. 5ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων.
∆εν σχηµατίστηκαν.

(δ)

Αρθρο 43 παρ. 3ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων
εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.
- Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου & τροποποίησης καταστατικού
- Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ

(ε)

45.400,34
21.885,00
67.285,34

Αρθρο 43 παρ. 3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών
διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή
(δόσεων) και/ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων,
χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.
∆εν προέκυψαν τέτοια ποσά.

(στ)

Αρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α & β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων
"Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώµατα
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".
∆εν υπάρχουν.

4.

Συµµετοχές.

(α)

Αρθρο 43α παρ. 1β: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε
ποσοστό µεγαλύτερο από 10%.
Η Εταιρεία συµµετέχει στις ακόλουθες εταιρείες:
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3

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

4

Ποσοστό
συµµετοχής
στο κεφάλαιο

Έ∆ΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ο.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 ΑΘΗΝΑ,
11523

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 ΑΘΗΝΑ,
11523

ΤΕΧΝΟΛΙΤ Α.Ε.

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 45 - ΑΘΗΝΑ 115
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ΤΕΧΝΟΒΑΞ Α.Ε.

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25 – ΑΘΗΝΑ 11523

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων της
εκδότριας
31/12/2004

Συνολικό αποτέλεσµα
της εκδότριας στη
χρήση 2004

Α

87,5%

2.934,72

(207,45)

100%

375.066,94

2.586,71

33,33%

*15.316,36*

*(767,28)*

26,45%

2.284.390,67

(61.181,62)

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 ΑΘΗΝΑ,
11523

100%

2.323.387,92

105.636,31

ΠΕΙΡΑ Α.Ε.

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 124-ΑΘΗΝΑ

50%

2.657.655,69

1.272,16

ΙΝΤΕΡΤΑΣΚ Α.Τ.Ε.

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25 115 23 ΑΘΗΝΑ

43%

177.632,04

(20.817,64)

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΑΘΗΝΑ 15232

70,31 %

302.282.830,45

90.496.767,65

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗ A.E.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 ΑΘΗΝΑ,
11523

33,33 %

1.768.602,82

(443.523,25)

KANTZA A.E.

ΑΚΑΚΙΩΝ 39 & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ –
ΜΑΡΟΥΣΙ 15125

84,55%

6.350.754,64

(207.427,70)

ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Α.Ε.

ΑΚΑΚΙΩΝ 39 & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ –
ΜΑΡΟΥΣΙ 15125

65%

2.531.674,06

(65.261,57)

REDS Α.Ε.

ΑΚΑΚΙΩΝ 39 & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ –
ΜΑΡΟΥΣΙ 15125

50,83%

117.476.103,60

1.059.557,14

ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Α.Ε.

ΑΚΑΚΙΩΝ 39 & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ –
ΜΑΡΟΥΣΙ 15125

65%

4.067.879,67

(2.016.030,34)

85,33%

1.098.844,06

0

51,43%

102.644,06

0

75,31%

388.694,06

0

95,56%

131.944,06

0

100%

347.152,33

177.446,06

77,62%

2.840.000,00

0

69,72%

2.477.110,15

246.395,46

69%

1.984.540,38

288.448,64

52,86%

3.142.557,46

0

Α

Α

Α

Α

Α

Α

ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 ΑΘΗΝΑ,
11523
Α

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 ΑΘΗΝΑ,
11523
Α

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΗΛΙΟΥ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΕ

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 ΑΘΗΝΑ,
11523
Α

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 ΑΘΗΝΑ,
11523
Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 ΑΘΗΝΑ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
11523
Α

ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 ΑΘΗΝΑ,
11523

ΤΕΡΠΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 ΑΘΗΝΑ,
11523

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΣΑΣ Α.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 ΑΘΗΝΑ,
11523

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ Α.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 ΑΘΗΝΑ,
11523

ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 ΑΘΗΝΑ,
11523

85%

58.694,06

0

ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ Α.Ε.

ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 12- ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 45332

40%

1.139.029,83

(26.810,02)

ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 2 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

450.420.551,44

1.023.047,69

Α

Α

Α

Α

15,48%
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ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 19002
ΠΑΙΑΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΒΙΑΣ 12 ΑΘΗΝΑ
16451

ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε.

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 152 32 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

ΑΤΤΙΚΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

22,10%

584.749.689,33

(1.548.275,81)

90%

14.911.103,63

8.853.566,15

22,11%

2.609.131,53

927.818,11

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 ΑΘΗΝΑ,
11523

39,19%

7.722.789,34

751.122,01

E-CONSTRUCTION A.E.

ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ 57 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

37,50%

537.243,01

24.447,93

ATHENS RESORT CASINO
A.E.

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 54 ΜΑΡΟΥΣΙ 15 125

30%

113.581.610,45

2.566.168,46

ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 152 32

20%

10.612.563,14

(394.142,40)

Α.∆.Ε.Υ.Π. Α.Ε.

ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΒΙΑΣ 12 ΑΘΗΝΑ,
16451

32%

93.079,88

(334.910,63)

Α

Α

ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 ΑΘΗΝΑ,
11523

50%

289.394,83

7.029,26

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε.

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 152 32

35%

398.000,80

(243.919,53)

POLIS PARK A.E.

ΡΙΖΑΡΗ & ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 45 ΑΘΗΝΑ
10675

20%

409.125,47

318.545,71

32,50%

967.603,74

(123.130,04)

100%

80.183,98

(36.601,74)

ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ –
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 41 – Ν. ΣΜΥΡΝΗ
Α

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 ΑΘΗΝΑ,
11523

ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

15,48%

60.000,00

ΥΠΕΡ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗ
ΧΡΗΣΗ ΛΗΞΗ
31/12/2005

ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ

ΝΕΟΣ ΜΩΛΟΣ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ –
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

33,33%

880.410,87

(172.604,84)

*

Οικονοµικά µεγέθη µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως 2000.
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(β)

Αρθρο 43α παρ. 1ιε: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις
οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

5.

Αποθέµατα.

(α)

Αρθρο 43α παρ. 1ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους
κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
∆εν έγινε παρέκκλιση

(β)

Αρθρο 43α παρ. 1ι: ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
∆εν υπάρχουν.

6.

Μετοχικό κεφάλαιο.

(α)

Αρθρο 43α παρ. 1δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό
κεφάλαιο.

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 128.388.154 κοινές ονοµαστικές
µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,71 η κάθε µία.

(β)

Αρθρο 43α παρ. 1γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου.
Στη χρήση 2004 εκδόθηκαν 21.398.026 νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,71
ευρώ η κάθε µία, λόγω κεφαλαιοποίησης µέρους της υπεραξίας που προέκυψε
από αναπροσαρµογή της αναπόσβεστης αξίας των ακινήτων στην εύλογη
αξία, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν. 3229/2004 και διανεµήθηκαν δωρεάν
στους µετόχους. Η εν λόγω κεφαλαιοποίηση πραγµατοποιήθηκε µε βάση την
από 24/06/2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. Κ2-8507/13-07-2004 απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
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(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1ε & 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σε
αυτούς δικαιώµατα.
∆εν εκδόθηκαν.

(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1ιστ: Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.
∆εν αποκτήθηκαν.

7.

Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

(α)

Αρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ. ∆: Ανάλυση του λογαριασµού «Λοιπές
προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σηµαντικό.
∆εν υπάρχουν.

(β)

Αρθρο 43α παρ. 1ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λπ. που δεν
εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών
µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεµένες επιχειρήσεις.
∆εν υπάρχουν.

(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά
φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των
προηγούµενων χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις
προβλέψεις.
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2002,
2003 και 2004 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της δεν έχουν
καταστεί οριστικές.

(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
∆εν υπάρχουν.
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(ε)

Αρθρο 43α παρ. 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.

8.

∆εν υπάρχουν.
Μεταβατικοί λογαριασµοί.

(α)

Αρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών
«Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευµένα».
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
ΟΤΕ
Κινητή τηλεφωνία
Ασφάλιστρα προσωπικού
5.775,19

2.373,75
1.783,02
1.618,42

9.

Λογαριασµοί τάξεως.

(α)

Αρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που
δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης παρ.10.
Α.
-

Εγγυητικές Επιστολές υπέρ της Εταιρείας – συνδεδεµένων
επιχειρήσεων
για εξασφάλιση υποχρεώσεων
32.390.734,09
για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως
συµβάσεων µε πελάτες
6.217.516,86
για λήψη προκαταβολών
1.433.650,00
για συµµετοχή σε δηµοπρασίες
7.782.532,78
47.824.433,73

10.

Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες.

(α)

Αρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν
από την εταιρεία.
∆εν υπάρχουν.

11.

Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.
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(α)

Αρθρο 43α παρ. 1ιγ: Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως
της εταιρείας.
Α.
Β.

(β)

Μισθοί-αντιµισθίες:
Αµοιβές-έξοδα συνεδριάσεως:

∆εν υπάρχουν.
Αρθρο 43α παρ. 1ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για
βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως
και διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.

(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα
διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές).
∆εν υπάρχουν.

12.

Αποτελέσµατα χρήσεως.

(α)

Αρθρο 43α παρ. 1η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και
γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο
άρθρο 42ε παρ.15 εδαφ.α’.)
Από παροχή υπηρεσιών

(β)

9.172.821,19

Αρθρο 43α παρ. 1θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της
χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους.
∆ιευκρινίζεται ότι, στο «∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαµβάνεται
το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και στο «Εργατοτεχνικό
προσωπικό» οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.
Α.
β.

Μέσος όρος προσωπικού
43398
Κατηγορίες προσωπικού
- υπάλληλοι

43
18

γ.

αµοιβές – έξοδα προσωπικού
γ1. µισθοί

1.371.925,95
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γ2. αποζηµιώσεις
- µισθωτών
γ3. εργοδοτικές επιβαρύνσεις
- µισθών

(γ)

247.314,93
1.709.827,89

Αρθρο 42ε παρ. 15β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και
εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και
«έκτακτα και ανόργανα έσοδα». Αν τα ποσά των λογαριασµών «έκτακτες
ζηµίες» και «έκτακτα κέρδη» είναι σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του
άρθρου 43α παρ. 1ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους
λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).
-Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:
Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων
Συναλλαγµατικές διαφορές
Πρόστιµα ΚΟΚ
-Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα
-Έκτακτες ζηµιές:
Ζηµίες από εκποίηση επίπλων και λοιπ. Εξοπλ.
-Έκτακτα κέρδη:
Κέρδη από εκποίηση µεταφορικών µέσων
10.117,83

(δ)

90.587,01

284,80
492,68
664,28
312,67
1.754,43
2,51
0,02

Αρθρο 42ε παρ. 15β: Ανάλυση των λογαριασµών «Έσοδα προηγούµενων
χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων» και «Έξοδα
προηγούµενων χρήσεων».
- Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων
121,09
Εισφορές ασφαλιστικών ταµείων προηγ. Χρήσεων
712,31
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις
1.372,66
- Λοιπά έξοδα προηγ. Χρήσεων
253,89
- ΦΠΑ εκκαθαριστικής δήλωσης
4.944,32
7.404,27
- Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Λοιπά έσοδα προηγούµενων χρήσεων
17.690,00
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Αθήνα, 31 Μαρτίου 2005
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ν. Β. ΤΡΙΧΑΣ

Α. Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ

Α. Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓ. Ν. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Το προσάρτηµα αυτό που αποτελείται από δέκα τέσσερις (14) σελίδες, είναι το
αναφερόµενο στο Πιστοποιητικό Ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΡΟΚΟΣ
ΑΜ.ΣΟΕΛ 13641
ΣΟΛ ΑΕΟΕ
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ΕΚΘΕΣΗ
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
για τα πεπραγµένα της 42ης εταιρικής χρήσης
που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004

Κύριοι Μέτοχοι,
Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας
παρουσιάζουµε την παρούσα έκθεσή µας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004.
ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η 42η κατά σειρά και περιλαµβάνει τη χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου
2004 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2004.
Η εταιρεία στη χρήση αυτή, συνέχισε τη δραστηριότητά της στον τοµέα παροχής υπηρεσιών, προσφέροντας
υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου και επιπλέον στον τοµέα παροχής επιχειρηµατικών και διαχειριστικών
συµβουλών.
Ο Ισολογισµός, τα Αποτελέσµατα Χρήσης και ο Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων της ως άνω χρήσης που
υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκε
σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επί των εργασιών της εταιρείας της κρινόµενης χρήσης, σας γνωρίζει τα παρακάτω:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ – ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ο κύκλος εργασιών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες ανήλθε το έτος 2004 στο ποσό των 9.172.821,19€ και τα
µικτά κέρδη εκµετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των 6.625.980,13€. Τα έσοδα από τις συµµετοχές ανήλθαν στο
ποσό των 31.964.979,42€, από χρεόγραφα στο ποσό των 907.172,99€, από πιστωτικούς τόκους στο ποσό των
88.000,31€ και από κέρδη πώλησης συµµετοχών και χρεογράφων στο ποσό των 369.867,80€.
Αν στα παραπάνω µικτά κέρδη και έσοδα προστεθούν τα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης ποσού 945.754,14€ και
αφαιρεθούν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τα έξοδα και οι ζηµίες από συµµετοχές και χρεόγραφα, οι
χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα, τα έκτακτα αποτελέσµατα και οι µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό
κόστος αποσβέσεις, όπως αναλυτικά απεικονίζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τα συνολικά
καθαρά κέρδη προ φόρων της εταιρείας για τη χρήση 1-1-2004 έως 31-12-2004 ανέρχονται στο ποσό των
34.797.171,23€, τα οποία προτείνουµε να διατεθούν όπως εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα διάθεσης
αποτελεσµάτων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήµατος Εταιρείας
2.Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Μέρισµα
5. Έκτακτα αποθεµατικά

34.797.171,23
1.550.876,34
374.245,18

1.925.121,52
32.872.049,71

1.643.602,49
29.529.275,42
222.997,50
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6. Αφορολόγητα αποθεµατικά αρθρ.38 Ν.2238/1994
7. Αµοιβές από ποσοστά µελών ∆ιοικ. Συµβουλίου
7α.∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό

276.174,30
900.000,00
300.000,00
32.872.049,71

Το πιο πάνω ποσό µερισµάτων της χρήσης 2004 αντιστοιχεί σε µέρισµα 0,23€ ανά µετοχή για συνολικό
αριθµό µετοχών 128.388.154.

ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α – ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
α)
Τα οικόπεδα της εταιρείας, των οποίων η αξία αναπροσαρµόστηκε κατά την προηγούµενη χρήση
στην εύλογη αξία σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν. 3229/2004, αναλύονται ως εξής:
(i)
Ένα οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «Γηροκοµείο», επί της οδού Λουίζης Ριανκούρ αρ.
78Α στην Αθήνα, έκτασης 815,52 τ.µ.
Αναπόσβεστη αξία κτήσης: 3.700.000,00 €.
(ii)
Ένα οικόπεδο που βρίσκεται στο Πολύδροσο Αµαρουσίου, επί της συµβολής των οδών
Ακακιών αριθµός 39 και Μονεµβασίας αριθµός 25, έκτασης 1.126,88 τ.µ.
Αναπόσβεστη αξία κτήσης: 1.440.000,00 €.
(iii)
Ένα οικόπεδο που βρίσκεται στο 15ο χιλιόµετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας,
έκτασης 14.967,78 τ.µ.
Αναπόσβεστη αξία κτήσης: 12.560.000,00 €.
(iv)
Ένα αγροτεµάχιο που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Ιωάννης» ή «Κοκκινιά» ή «∆ηλαβέρη»,
στην περιφέρεια του ∆ήµου Αµαρουσίου Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 25,
έκτασης 3.742,50 τ.µ.
Αναπόσβεστη αξία κτήσης: 7.500.000,00 €.
Η συνολική αναπόσβεστη αξία κτήσεως των οικοπέδων αυτών κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 ανέρχεται σε
25.200.000,00 € και δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επ΄αυτών.
β)

Τα κτίρια και τεχνικά έργα της εταιρείας, των οποίων η αναπόσβεστη αξία αναπροσαρµόστηκε κατά
την προηγούµενη χρήση στην εύλογη αξία σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν. 3229/2004, αναλύονται
ως εξής:
(ι)
Ένα επταόροφο κτίριο γραφείων συνολικής επιφανείας 3.131,14 τ.µ. µε υπόγειους χώρους
συνολικής επιφανείας 2.597,17 τ.µ., που βρίσκεται στη θέση «Γηροκοµείο», επί της οδού
Λουίζης Ριανκούρ αρ. 78Α στην Αθήνα.
Αναπόσβεστη αξία κτήσης: 5.529.480,82€.
(ii)
Ένα τετραόροφο κτίριο γραφείων συνολικής επιφανείας 1.344,00 τ.µ. µε υπόγειους χώρους
συνολικής επιφανείας 533,00 τ.µ., που βρίσκεται στο Πολύδροσο Αµαρουσίου, επί της
συµβολής των οδών Ακακιών αριθµός 39 και Μονεµβασίας αριθµός 25.
Αναπόσβεστη αξία κτήσης: 1.815.043,16€.
(iii)
Λοιπά τεχνικά έργα οικοπέδου Λεωφόρου Κηφισίας αριθµός 25.
Αναπόσβεστη αξία κτήσης: 14.142,24€.

Η συνολική αναπόσβεστη αξία κτήσεως των παραπάνω κτιρίων και τεχνικών έργων ανέρχεται κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2004 σε 7.358.666,22€ και δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επ΄αυτών.

Συµµετοχές
Οι συµµετοχές της εταιρείας ανέρχονται κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 σε 484.179.174,19€ έναντι
457.723.751,29€ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2003. Οι προβλέψεις για υποτίµηση της αξίας κτήσεως των
συµµετοχών σε εταιρείες εισηγµένες στο Χ.Α. ανέρχονται σε 47.616.672,55€ και παρέµειναν αµετάβλητες
από την προηγούµενη χρήση.
Ανάλυση των συµµετοχών της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004 παρατίθεται στο Προσάρτηµα.
Χρεόγραφα
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Κατά την 31/12/2004 δεν υπήρχαν χρεόγραφα στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.
΄Ιδια Κεφάλαια
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2004 ανήλθε σε 496.571.079,41€ έναντι
485.089.344,71€ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2003.
Η µεταβολή αυτή προέρχεται ως εξής:
1) ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
συµµετοχών και χρεογράφων
2) Αύξηση από τα αδιανέµητα κέρδη της χρήσης

€
€

9.338.960,41 (+)
2.142.774,29 (+)
11.481.734,70 (+)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
∆εν υπάρχουν σηµαντικές ζηµιές κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσής µας, ούτε αναµένονται να προκύψουν
στο µέλλον από ενδεχόµενα γεγονότα.
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα που να έχουν συµβεί µέσα στο χρονικό διάστηµα από τη λήξη της χρήσης
µέχρι το χρόνο υποβολής της έκθεσής µας.
Αναλυτικότερα στοιχεία αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004, όπως αυτές έχουν
εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Ακολουθούµενες βασικές λογιστικές αρχές
Για την κατάρτιση του Ισολογισµού της χρήσης 2004, καθώς και του Λογαριασµού «Αποτελέσµατα Χρήσης»
εφαρµόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:
α.
Αποτίµηση και αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν
αποτιµηθεί στην αξία της τιµής κτήσης τους, ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της
αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των
προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.
Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν µε βάση τους προβλεπόµενους από την κείµενη νοµοθεσία
συντελεστές ετήσιας τακτικής απόσβεσης (Π.∆. 299/2003) για κάθε κατηγορία αποσβέσιµων παγίων
στοιχείων.
β.

Αποτίµηση των συµµετοχών: Η αποτίµηση των συµµετοχών σε εταιρείες εισηγµένες στο Χ.Α. έγινε
µε βάση τις εναρµονισµένες διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 28 του
Κ.Β.Σ. Η αποτίµηση των µη εισηγµένων στο Χ.Α. συµµετοχών έγινε στην αξία κτήσης τους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του Ν.
3301/2004.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ συνέχισε κατά το 2004 την εφαρµογή της στρατηγικής της
ανάπτυξης µε σκοπό όχι µόνον τη δεσπόζουσα θέση στον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και τη δυναµική
δραστηριοποίησή της σε τοµείς όπως οι παραχωρήσεις, το περιβάλλον, η ενέργεια και η αξιοποίηση ακινήτων.
Συγκεκριµένα, η µέχρι σήµερα πορεία ανάπτυξης της Εταιρείας βασίζεται στους εξής άξονες:
-

Στην ηγετική παρουσία στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο µέσω της συµµετοχής της στην
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, παράλληλα µε τη διεκδίκηση σηµαντικών έργων στην Ελλάδα,
αναπτύσσεται µέσω θυγατρικών της παραγωγικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες µεταλλευτικές
και υποστηρικτικές προς τις κατασκευές (λατοµεία, σκυροδέµατα, ασφαλτοσκυροδέµατα) καθώς
επίσης επεκτείνεται και σε κατασκευαστικές αγορές του εξωτερικού, προσεγγίζοντας αρχικά τις
αγορές της Ρουµανίας και της Μέσης Ανατολής.

-

Στη σηµαντική συµµετοχή της στα έργα παραχωρήσεων που γίνονται στην Ελλάδα µε κυριότερα την
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆Ο και τη ζεύξη ΡΙΟΥ– ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, που εξασφαλίζει σηµαντικά έσοδα για την
Εταιρεία σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, η Εταιρεία διεκδικεί και νέα Συγχρηµατοδοτούµενα Έργα
που θα υλοποιηθούν µε συµβάσεις παραχώρησης όπως τους τέσσερις (4) µεγάλους
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αυτοκινητόδροµους, την υποθαλάσσια αρτηρία της Θεσσαλονίκης και σταθµούς αυτοκινήτων στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
-

Στην εκµετάλλευση των επενδυτικών ευκαιριών στους τοµείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας
µέσω των εταιρειών ανάπτυξης Αιολικών Πάρκων και της ΗΛΕΚΤΩΡ. Στον τοµέα του
περιβάλλοντος οι τοµείς δραστηριοποίησης είναι κυρίως η διαχείριση αστικών απορριµµάτων και
αδρανών υλικών. Επιπλέον η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει 23 άδειες παραγωγής ενέργειας από αιολικά
πάρκα συνολικής ισχύος 300 MW, ενώ παράλληλα λειτουργούν δύο αιολικά πάρκα και µία µονάδα
παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 13 MW, που είναι η µεγαλύτερη στην Ευρώπη.

-

Στην ανάπτυξη του τοµέα αξιοποίησης και εκµετάλλευσης ακινήτων µέσω της θυγατρικής της
REDS. Ήδη λειτουργούν τα ψυχαγωγικά πάρκα Veso Mare στην Πάτρα και το Escape Centre στο
Ίλιον, ενώ παράλληλα διατίθενται 200 κατοικίες υψηλών προδιαγραφών στο λόφο Παλλήνη σε
έκταση 46 στρεµµάτων.

-

Στη δραστηριοποίηση σε νέους τοµείς όπου παρουσιάζονται επενδυτικές ευκαιρίες. ΄Ηδη από τις
αρχές του έτους 2003 η Eταιρεία, µέσω της συνδεδεµένης µε αυτήν επιχείρησης «Athens Resort
Casino», στην οποία κατέχει ποσοστό 30%, συµµετέχει στη διοίκηση, διαχείριση και ανάπτυξη της
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.», η οποία έχει στην κυριότητά της την επιχείρηση του
«Καζίνο Πάρνηθας», καθώς και τα ξενοδοχεία «Μον Παρνές» και «Ξενία». Αξίζει να σηµειωθεί ότι
µέχρι σήµερα υλοποιήθηκε µε επιτυχία η πρώτη φάση των προσωρινών βελτιώσεων του Καζίνο, ενώ
η υλοποίηση του οριστικού σχεδίου ανάπτυξης που έχει προγραµµατιστεί για τα έτη 2005 – 2006
εκτιµάται ότι θα ενισχύσει σηµαντικά την ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών της επιχείρησης.

Το 2004 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ επιβεβαίωσε το νέο ρόλο της ως εταιρεία διαχείρισης
συµµετοχών, παραχωρήσεων και παροχής υπηρεσιών στους τοµείς των υποδοµών και της ανάπτυξης γης,
θέτοντας ισχυρές βάσεις για τη θετική πορεία τόσο του 2004 όσο και των εποµένων οικονοµικών χρήσεων.
Μετά τα παραπάνω, σας καλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης
2004 της Εταιρείας, καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µε τις Εκθέσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν, και να απαλλάξετε τα Μέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για
αποζηµίωση για την Εταιρική Χρήση 2004.
Τέλος, ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που έχετε επιδείξει προς τα πρόσωπα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2005
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Η παρούσα ΄Εκθεση που αποτελείται από επτά (7) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό
ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2005

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΡΟΚΟΣ
ΑΜ.ΣΟΕΛ 13641
ΣΟΛ ΑΕΟΕ
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΚΑΙ ΤΩΝ "ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.", "ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.", "ΤΡΙΓΩΝΟΝ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε."
ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 107
και τις διατάξεις όπου το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες
πληροφορίες που αναφέρονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό και στην ενοποιηµένη
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
1.1
Άρθρο 107, παραγρ. 1β: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενοποιήθηκαν µε τη
µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης.

Επωνυµία

Ποσοστό
συµµετοχής
της µητρικής
εταιρείας στο
κεφάλαιο της
της θυγατρικής

Έδρα

Ποσοστό
συµµετοχής
Σχέση που υπαγόρευσε την
ενοποιούµενων
ενοποίηση:(α) σχέση µητρική
επιχειρήσεων εκτός
θυγατρικής (άρθρο 42ε, παρ
της µητρικής ή
5α) ή (β) ενιαία διεύθυνση ή
προσώπων που
ίδια διοικητικά κλπ πρόσωπα
ενεργούν για
(άρθρο 96,παρ. 1)
λογαριασµό των
επιχ. αυτών

ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Κρήτης & Γραβιάς 12 –
164 51 Αθήνα

100%

-

(α)

ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.

Σωκράτους 111 – Λάρισα

100%

-

(α)

ΤΡΙΓΩΝΟΝ
Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε.

Οθωνος – Αµαλίας 93 Πάτρα

100%

-

(α)

1.2
Άρθρο 107, παραγρ. 1δ: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενσωµατώθηκαν µε τη
µέθοδο της "καθαρής θέσης".
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

1.3
Άρθρα 107 παραγρ. 1γ και 97: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που δεν
ενοποιήθηκαν επειδή παρουσιάζουν επουσιώδες ενδιαφέρον.

Επωνυµία

Έδρα

Ποσοστό
συµµετοχής
της επενδύουσας
εταιρείας στο
κεφάλαιο της
συγγενούς

Ποσοστό συµµετοχής
ενοποιούµενων επιχειρήσεων
εκτός της µητρικής ή προσώπων
που ενεργούν για λογαριασµό των
επιχ. αυτών
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S.C. ACTOROM SRL
ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ
PALLIREA AKTE
AKTOR OPERATIONS Ltd
AKTOR CONSTRUCTIONS
INTERNATIONAL Ltd

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΥΠΡΟΣ

100%
76%
100%
100%

-

ΚΥΠΡΟΣ

100%

-

1.4
Άρθρα 107 παραγρ. 1γ και 98: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που δεν
ενοποιήθηκαν επειδή έχουν διαφορετικές δραστηριότητες από τις άλλες εταιρείες του οµίλου.

Επωνυµία

Εδρα

Αποτελέσµατα χρήσης
Ποσοστό συµ/χής στο
Σύνολο ιδίων
κεφαλαιο
κεφαλαιων χρησης 2004
2004

∆ήµος Αθηναίων

33,33%

1.768.602,82

-443.523,25

∆ήµος Αργυρούπολης

32,00%

93.079,88

-334.910,63

ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ ΑΕ

∆ήµος Ιωαννίνων

60,00%

1.139.029,83

-26.810,02

ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆ήµος Παιανίας

17,08%

2.609.131,53

927.818,11

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ

∆ήµος Παιανίας

17,07%

584.749.689,33

-1.548.275,81

ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

∆ήµος Χαλανδρίου

15,48%

29.300,00

884.736,45

ΓΥΑΛΟΥ ΑΕ

∆ήµος Αµαρουσίου

35,00%

2.531.674,06

-65.261,57

∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΕ

∆ήµος Χαλανδρίου

50,50%

149.975,40

-10.258,78

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ (πρώην
ΤΕΜΚΑΤ ΑΕ)

∆ήµος Χαλανδρίου

85,87%

12.403.730,70

460.414,04

ΕΛΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΕ
(πρώην ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΑΕ)

∆ήµος Χαλανδρίου

100,00%

2.758.240,01

-65.955,06

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ

∆ήµος Χαλανδρίου

30,00%

398.000,80

-243.919,53

HE&D

Α.∆.Ε.Υ.Π. ΑΤΕ
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ΚΑΝΤΖΑ ΑΕ

∆ήµος Αµαρουσίου

15,45%

6.350.754,64

-207.427,70

ΧΕΛΙ∆ΟΝΑ ΑΕ

Κοινότητα Νοστίµου
Ευρυτανίας

50,00%

160.578,48

-2.404,11

ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆ήµος Κερατσινίου

33,33%

810.000,03

615.370,00

1.5
Άρθρο 107 παραγρ. 1: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες εκείνες όπου οι ενοποιούµενες
εταιρείες (παραγρ. 1.1 ανωτέρω) και αυτές που εξαιρέθηκαν από την ενοποίηση (παραγρ. 1.3 και 1.4
ανωτέρω) κατέχουν άµεσα ή µέσω τρίτων συνολικό ποσοστό µεγαλύτερο από 10% του κεφαλαίου τους.
∆εν υπάρχουν τέτοιες εταιρείες

1.6

Άρθρο 104, παράγρ. 7: Ηµεροµηνία κλεισίµατος.

Όλες οι ενοποιούµενες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ηµεροµηνία κλεισίµατος την ηµεροµηνία
κλεισίµατος της µητρικής εταιρείας (31-12-2004).

1.7
Άρθρο 104, παράγρ. 9: Μεταβολές στη σύνθεση του συνόλου των ενοποιούµενων
επιχειρήσεων κατά τη χρήση 2004.
∆εν υπάρχουν.

1.8

Άρθρο 103 παραγρ. 4: Λογιστικός χειρισµός των διαφορών ενοποίησης.

Προέκυψαν διαφορές ενοποίησης ως κατωτέρω:
Από την ενοποίηση της ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ευρώ

26.396.454,96

(Χρεωστική)

Από την ενοποίηση της ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.

Ευρώ

11.609.081,94

(Χρεωστική)

Από την ενοποίηση της ΤΡΙΓΩΝΟΝ Α.Ε.B.Τ.Τ.Ε.

Ευρώ

10.099.065,33

(Χρεωστική)

Ευρώ

48.104.602,23

(Χρεωστική)

Σύνολο

Η ως άνω χρεωστική διαφορά ενοποίησης εµφανίζεται αρνητικά στην καθαρή θέση του
ενοποιηµένου ισολογισµού.
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.1
Άρθρο 105 παραγρ. 3 και άρθρο 107 παράγρ. 1α: Αποτίµηση στοιχείων ενεργητικού των
επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση.
Τα στοιχεία ενεργητικού των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση έχουν αποτιµηθεί
σύµφωνα µε τους κανόνες αποτίµησης του άρθρου 42ε και του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920 χωρίς
καµιά παρέκκλιση, όπως αναφέρεται στα επιµέρους προσαρτήµατα.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
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3.1

Άρθρο 107 παράγρ. 1στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από πέντε έτη.

∆εν υπάρχουν.

3.2

Άρθρο 107 παράγρ. 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.

∆εν υπάρχουν.

3.3
Άρθρο 107 παράγρ. 1ζ: Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται στον
ενοποιηµένο ισολογισµό.
∆εν υπάρχουν.

3.4
Άρθρο 107 παράγρ. 1ια: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσών φόρων που
ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων και δεν
εµφανίζονται στις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις.
Εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξουν.

3.5
Άρθρο 104 παράγρ. 7; Σηµαντικά γεγονότα στην περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας κλεισίµατος
των ισολογισµών των ενοποιούµενων εταιρειών και της ηµεροµηνίας καταρτίσεως των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων.
∆εν υπάρχουν.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.1

Άρθρο 107 παράγρ. 1η: Ανάλυση ενοποιηµένου κύκλου εργασιών.

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών αναλύεται κατά κατηγορία δραστηριότητας ως εξής:

ΕΣΟ∆Α ΕΡΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΣΟ∆Α ΕΡΓΩΝ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ

Λατοµεία σκύρων & άµµου

142.1

706.524,25

0,00

706.524,25

Παραγωγή ετοιµου σκυροδέµατος

266.3

6.027,00

0,00

6.027,00

Κατεδάφιση κτιρίων - χωµατουργικές εργασίες
Κατασκευή κτιρίων & τεχνικών έργων
πολιτικού µηχανικού

451.1

5.700.261,17

1.628.263,28

7.328.524,45

452.1

142.971.447,43

218.977.061,61

361.948.509,04

Κατασκευή αυτοκ/δροµων,οδών,αεροδρ. &
αθλ. εγκατ/σεων

452.3

173.796.274,92

67.761.107,14

241.557.382,06

Κατασκευή υδραυλικών & λιµενικών έργων
Άλλα κατασκευαστικά έργα µε εργασίες ειδικής
φύσης

452.4

6.293.564,91

15.966.028,43

22.259.593,34

452.9

767.703,22

4.437.641,00

5.205.344,22

Υδραυλικές εγκαταστάσεις

453.3

1.676.444,71

0,00

1.676.444,71

Λοιπές εγκαταστάσεις κτιρίων

453.9

11.774.257,39

1.402.913,00

13.177.170,39
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Άλλες βοηθητικές χερσαίες µεταφορικές
δραστηριότητες
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων & µηχανικών &ι
παροχής τεχνικών συµβουλών
∆ραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων, µέσων
µεταφοράς & άλλων χώρων

632.1

0,00

1.828.304,46

1.828.304,46

701.2

8.266.000,00

0,00

8.266.000,00

742.0

7.661.928,99

0,00

7.661.928,99

747.0

0,00

3.820.000,00

3.820.000,00

359.620.433,99

315.821.318,92

675.441.752,91

Ο ως άνω ενοποιηµένος κύκλος εργασιών προέκυψε µετά τους συµψηφισµούς των πωλήσεων µεταξύ
των εταιρειών που συµµετέχουν στην ενοποίηση.

4.2

Άρθρο 107, παράγρ. 1θ: Στοιχεία απασχολούµενου προσωπικού.
Μέσος όρος
απασχολούµενου
προσωπικού

• έµµισθοι υπάλληλοι
• ηµεροµίσθιοι
Σύνολο

4.3

2.247 άτοµα
1.204 άτοµα
3.451 άτοµα

Αποδοχές
37.198.547,20
15.002.643,45
52.201.190,65

Εργοδοτικές
εισφορές
8.710.300,05
9.566.344,76
18.276.644,81

Σύνολο
45.908.847,25
24.568.988,21
70.477.835,46

Άρθρο 105, παράγρ. 5: Πρόσθετες αποσβέσεις.

∆εν υπολογίστηκαν πρόσθετες αποσβέσεις από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις κατά το 2004.

4.4

Άρθρο 107, παράγρ. 1ιβ: Αµοιβές στα µέλη διοικητικών κλπ οργάνων.

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

4.5
Άρθρο 107, παράγρ. 1ιδ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες για την
αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων.
Στη χρήση 2004 αποσχίσθηκε ο λατοµικός κλάδος της ΤΡΙΓΩΝΟΝ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε. και απορροφήθηκε από
την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε..

5. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
5.1
Άρθρο 100, παράγρ. 5: Παρεκκλίσεις από τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων
101 έως και 107, παραγρ. 1 και 2.
∆εν υπήρξαν.

5.2
Άρθρο 104, παράγρ. 4: Απάλειψη αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) από συναλλαγές µεταξύ
των εταιρειών που ενοποιήθηκαν.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

6. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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6.1
Άρθρο 101, παράγρ. 1 (άρθρο 42Β παρ. 5): Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης
χρήσεως για να καταστούν οµοειδή & συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.
Έγινε αναµόρφωση του κονδυλίου ΓΙΙ.9 του παθητικού ποσού € 49.357,80 το οποίο µεταφέρθηκε στον
λογαριασµό ΓΙΙ.8 του παθητικού.

Αθήνα 21 Απριλίου 2005

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆ΗΜ. ΚΟΥΤΡΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ∆ΙΕΥΘ. ΛΟΓ/ΡΙΟΥ

Η ΠΡOΪΣΤ/ΝΗ Λ/ΡΙΟΥ

∆ΗΜ. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΓΚΑΓΚΑΤΣΙΟΣ ΟΛΓΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Το προσάρτηµα αυτό που αποτελείται από έξι (6) σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται
στο Πιστοποιητικό Ελέγχου, που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 09-05-2005.

Αθήνα, 9 Mαϊου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10151
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ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13648/06/Β/86/03

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1. 2004 - 31.12.2004
(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτηση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.
(α) Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις
σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως
των
ετήσιων oικονοµικών καταστάσεων, που
κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε
απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας
που απαιτεί η διάταξη της παραγράφου 2 του
άρθρου αυτού.

4.1 ∆εν έγινε.

(β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την
αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής
εµφανίσεως του Ισολογισµού και του
λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως.

∆εν έγινε.

(γ) Άρθρο 42β παρ.2: Καταχώριση στο προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.

∆εν συνέτρεξε τέτοια
Περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή
και στους τίτλους των λογαριασµών µε
αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της
επιχείρησης το απαιτεί.

∆εν συνέτρεξε τέτοια
Περίπτωση.

(ε) Άρθρο 42β παρ. 4: Συµπτύξεις
λογαριασµών
του
ισολογισµού
που
αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις
οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
διατάξεως αυτής.

∆εν έγινε.

(στ)
Άρθρο 42β παρ. 5: Αναµορφώσεις
κονδυλίων προηγουµένης χρήσεως για να
καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.

∆εν έγινε.
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(ζ) Άρθρο 43β παρ. 2: που προστέθηκε µε το
άρθρο 6, του Π.∆. 325/1994: Ισοτιµία Euro
στην περίπτωση που οι ετήσιες Οικονοµικές
καταστάσεις δηµοσιεύθηκαν και σε Euro.

∆ηµοσιεύθηκαν ετήσιες Οικονοµικές
καταστάσεις µόνο σε Euro.
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4.2 Παρ. 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων
(α) Άρθρο 43α παρ.1-α: Μέθοδοι αποτιµήσε(1)
Τα
πάγια
περιουσιακά
στοιχεία
ως
των
περιουσιακών
στοιχείων
και
αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως η
υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των
οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των
προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.
προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις
προβλεπόµενες από τον νόµο αποσβέσεις.
(2) Έγινε αναπροσαρµογή της αναπόσβεστης
αξίας των κτιρίων & γηπέδων-οικοπέδων στην
εύλογη αξία σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν.
3229/04 στη χρήση 2003.
(3) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού
προβλέψεων υποτιµήσεως.
(4) Οι συµµετοχές και τα χρεόγραφα, µε
εξαίρεση
τους
τίτλους
µε
χαρακτήρα
προθεσµιακής
καταθέσεως,
αποτιµήθηκαν:
α) οι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο τίτλοι, στην
κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής
κτήσεως και της τρέχουσας τιµής τους.
Ως τρέχουσα τιµή ελήφθη ο µέσος όρος της
Χρηµατιστηριακής τιµής τους κατά τον τελευταίο
µήνα της χρήσεως.
β) Οι µετοχές Α.Ε. που δεν είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο καθώς και οι συµµετοχές σε
λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε., Ο.Ε,
Ε.Ε), αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεώς τους
σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία.
Επισυνάπτεται πίνακας µε πλήρεις και
αναλυτικές
πληροφορίες
αποτιµήσεως
συµµετοχών και χρεογράφων στις 31.12.2004
άρθρο 9 Ν. 2286/1995.
(Βλέπε συνηµµένο πίνακα)
(β) Άρθρο 43α παρ.1-α: Βάσεις µετατροπής σε
Εuro περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων
σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν) και λογιστικός χειρισµός
των συναλλαγµατικών διαφορών.

(1) Τα διαθέσιµα σε Ξ.Ν. αποτιµήθηκαν στην
επίσηµη τιµή του Ξ.Ν. βάσει του ∆ελτίου
ισοτιµιών αναφοράς της Ε.Κ.Τ. της 31.12.2004
και
οι
συναλλαγµατικές
διαφορές
που
προέκυψαν καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα
χρήσεως
(2) Τα περιουσιακά στοιχεία του ισολογισµού
και τα έξοδα και έσοδα του Υποκαταστήµατος
στο
εξωτερικό,
ενσωµατώθηκαν
στον
ισολογισµό και στα έξοδα και έσοδα του
Κεντρικού, µετά από µετατροπή του Ξ.Ν. σε
Εuro µε βάση τις τιµές που προβλέπονται από
την § 10 του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920.

(γ) Άρθρο 43 Παρ. 2: Παρέκκλιση από τις
µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως.
Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως.

∆εν έγινε.

(δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή µεθόδου
υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους
παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών
αξιών.

∆εν έγινε.
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(ε) Άρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση της
διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των
αποθεµάτων και κινητών αξιών και της
τρέχουσας τιµής αγοράς τους εάν είναι
αξιόλογη.

Κεντρικό:
Τα χρεόγραφα & οι συµµετοχές (εισηγµένες στο
Χ.Α.Α.) αποτιµήθηκαν συνολικά σε Euro
8.491.098,72
ενώ η αξία κτήσεώς τους
ανέρχεται σε Euro 10.035.162,40.

(στ) Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση
της γενοµένης µέσα στη χρήση µε βάση ειδικό
νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της
κινήσεως
του
λογαριασµού
«∆ιαφορές
αναπροσαρµογής.»

α) Έγινε αναπροσαρµογή παγίων στη χρήση
2000 σύµφωνα µε το Ν. 2065/92.
β) Έγινε αναπροσαρµογή ακινήτων σύµφωνα µε
το Ν. 3091/2002 στη χρήση 2002 από την οποία
προέκυψε υπεραξία ποσού Euro 700.592,59 η
οποία συµψηφίστηκε µε την προκύψασα ζηµία
ποσού Euro 293.076,92 από την αποτίµηση
συµµετοχών & χρεογράφων. Το υπόλοιπο ποσό
407.515,67 συµψηφίστηκε µε την προκύψασα
ζηµιά χρήσεως 2003.
(γ) Έγινε αναπροσαρµογή στη χρήση 2003 της
αναπόσβεστης αξίας των ακινήτων σύµφωνα µε
το άρθρο 15 του Ν. 3229/2004 στην εύλογη αξία
αυτών από την οπoία προέκυψε υπεραξία
ποσού € 9.302.130,91
Υπεραξία:
€ 9.302.130,91
εκ της οποίας:
1) χρήση 2003
συµψ. µε ζηµία από αποτ....
. συµµετοχών & χρεογράφων
ποσού € 2.515.844,88
€ 2.104.423,83
2) χρήση 2004
συµψ. µε ζηµία από αποτ.
... συµµετοχών & χρεογράφων
ποσού € 1.544.063,68
.€ 1.090.634,09
3) κεφαλαιοποίηση χρήση 2004. .€ 5.100.502,22
...
€
.€ 8.295.560,14
Υπόλοιπο Υπεραξίας:

€ 1.006.570,77

4.3 Παρ.3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
(α) Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές πάγιων
στοιχείων
και
εξόδων
εγκαταστάσεως
πολυετούς αποσβέσεως.

Βλέπε συνηµµένο πίνακα µεταβολών παγίων.
(Κεντρικού & Υποκ/τος)

(β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων
αποσβέσεων.

∆εν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για
υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων.

∆εν σχηµατίστηκαν.

(δ) Άρθρο 43 παρ 3-ε:
επεξήγηση
των
ποσών
εγκαταστάσεων (πολυετούς
που αφορούν τη χρήση.

Βλέπε συνηµµένο πίνακα µεταβολών παγίων.
(Κεντρικού & Υποκ/τος)

Ανάλυση και
και
εξόδων
αποσβέσεως)
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(ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο
λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών
διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα
χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και κατά
την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως
δανείων (ή πιστώσεων), χρησιµοποιηθέντων
αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

∆εν υπάρχουν.

(στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α’ και β’: Ανάλυση
και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα
ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις
και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» και
« Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)»

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4.4 Παρ. 4. Συµµετοχές
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συµµετοχές στο
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό
µεγαλύτερο από 10%

Παρατίθεται πίνακας µε στοιχεία που ζητεί η
διάταξη:
Επωνυµία,
Έδρα,
ποσοστό
συµµετοχής στο κεφάλαιο, Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων τελευταίας χρήσης, Συνολικό
αποτέλεσµα τελευταίας χρήσης ή η εταιρεία
απαλλάχθηκε από την υποχρέωση αυτή µε την
αποφ. Υπουργού Εµπορίου (βλέπε συνηµ.
Πίνακα).

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-β: που προστέθηκε µε
το άρθρο 3, Π.∆. 326/1994: Όταν η Α.Ε. ή η
Ε.Π.Ε συµµετέχουν στο κεφάλαιο άλλων
επιχειρήσεων (π.χ. Οµόρρυθµες εταιρείες
)στις οποίες η Α.Ε. ή η Ε.Π.Ε είναι
απεριόριστα ευθυνόµενοι εταίροι.

∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: Σύνταξη
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις
οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας.

1) Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων από τη µητρική εταιρεία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ
Α.Ε.»
2) Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων από την εταιρεία µας
στην οποία περιλαµβάνονται:
Α) ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ
Β) ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.
Γ) ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ

4.5 Παρ. 5. Αποθέµατα
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια: Αποτίµηση
αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους
κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για
λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι: ∆ιαφορές από
υποτίµηση
κυκλοφορούντων
στοιχείων
ενεργητικού και λόγοι στους οποίους
οφείλονται.

∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

4.6 Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο
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(α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες µετοχών,
στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.

Αριθµος
Ονοµ/κές Μετ : 135.152.052

β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες µετοχές
µέσα στη χρήση για αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου.

Εκδόθηκαν στη χρήση 2004 22.525.342
ονοµαστικές νέες
µετοχές
ονοµαστικής
αξίας € 0,87

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10:
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σε
αυτούς δικαιώµατα .

∆εν υπάρχουν.

(δ) Άρθρο 43α παρ.1-iστ: Απόκτηση ιδίων
µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.

∆εν αποκτήθηκαν .

Ονοµ.
Συν.
αξία
αξία
0,87
117.582.285,24

4.7 Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις
(α) Άρθρο 42ε παρ. 14, εδάφ. δ: Ανάλυση του
λογαριασµού «Λοιπές προβλέψεις» αν το
ποσό είναι σηµαντικό.

∆εν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονοµικές
δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που δεν
εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως.
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων
παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για
συνδεµένες επιχειρήσεις.

Κεντρικό:
Εγγυητικές συµµετοχής
Euro 25.916.339,00

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές
σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων
που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος
της κλειοµένης και των προηγούµενων
χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις
υποχρεώσεις ή τις προβλέψεις.

∆εν υπάρχουν.

(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

∆εν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις
καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες

∆εν υπάρχουν.

4.8 Παρ. 8 Μεταβατικοί Λογαριασµοί
Άρθρο 42ε παρ.12: Ανάλυση των κονδυλίων
των µεταβατικών λογαριασµών «Έσοδα
χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως
δουλευµένα».

(36 01)
Έσοδα από πιστωτικούς τόκους
Euro 213,73
(56 01)
Έξοδα κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε λογ/σµών
που αφορούν τη χρήση
Euro 32.399,96
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Εuro 19.710,85

4.9 Παρ. 9. Λογαριασµοί Τάξεως
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Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των
λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν
καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις
πληροφορίες της επόµενης παρ. 10.

Κεντρικό:
Εγγυητικές καλής εκτελέσεως συµβάσεων
Euro
137.956.594,68
∆ιάφορες εγγυήσεις Euro 102.356.998,34
240.313.593,02
Υποκ/µα:
Εγγυητικές καλής εκτελέσεως συµβάσεων
Euro
128.920.912,21
∆ιάφορες εγγυήσεις Euro 77.522.231,28
206.443.143,49

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες

4.10

Άρθρο
42ε
παρ.
9:
Εγγυήσεις και
εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν
από την εταιρεία.
Παρ. 11.

4.11

Βλέπε παρ. 9

Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα

διοικήσεως
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Αµοιβές µελών
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της
εταιρείας.

Αµοιβές από ποσοστά µελών ∆.Σ. όπως
προκύπτουν από τον πίνακα ∆ιάθεσης
Αποτελεσµάτων 1.000.000,00 Euro.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που
δηµιουργήθηκαν
ή
αναλήφθηκαν
για
βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα
χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως
και
διευθύνσεως της εταιρείας.

∆εν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ: ∆οθείσες
∆εν υπάρχουν.
προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν µε
βάση τις κείµενες διατάξεις σε όργανα
διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και
διαχειριστές).
Παρ. 12. Αποτελέσµατα Χρήσεως
α) Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών
(1) Από εκτέλεση ∆ηµοσίων έργων
κατά
κατηγορίες
δραστηριότητας
και
α) Εταιρείας
γεωγραφικές αγορές.
Κεντρικό Euro 201.781.992,74
(Λαµβάνονται τα ποσά των εσόδων που
Υποκ/µα Εuro 7.623.303,32
πραγµατοποιούνται
από
πώληση
Υποκ/µα Εξ. Εuro
762.779,18
εµπορευµάτων – προϊόντων ή παροχή
β) Κ/ξιών
υπηρεσιών, µέσα στα πλαίσια συνήθους
Κεντρικό Euro 149.035.179,57
δραστηριότητας της εταιρείας από τα οποία
Υποκ/µα Εuro 126.020.068,27
έχουν αφαιρεθεί οι εκπτώσεις πωλήσεων και
οι
υπέρ
του
∆ηµοσίου
και
τρίτων
(2) Από εκτέλεση Ιδιωτικών έργων
εισπραττόµενοι φόροι).
α) Εταιρείας
Κεντρικό Euro 13.037.891,37
Υποκ/µα Εuro 118.957.162,09
β) Κ/ξιών
Κεντρικό Euro 1.203.534,09
Υποκ/µα Εuro 11.786.613,77
Η εταιρεία για τη λογιστικοποίηση του
αποτελέσµατος εκτελέσεως συµβάσεων έργων
ακολουθεί, κατά πάγια τακτική, τη µέθοδο της
τµηµατικής περατώσεως.
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(β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ : Μέσος όρος του
απασχοληθέντος προσωπικού κατά τη
διάρκεια της χρήσεως και κατηγορίες αυτού,
µε το συνολικό κόστος τους.

Κεντρικό:
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα 2.742
(2)Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες.
-∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτοµα
1.834.
-Εργατοτεχνικού προσωπικού άτοµα 908.
-Σύνολο άτοµα 2.742.
(3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Υπαλληλικού προσωπικού:
-Μισθοί Εuro
28.008.954,07
-Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα
Εuro (60.03)
6.601.783,55
Εργατοτεχνικού προσωπικού:
-Ηµεροµίσθια Εuro
11.591.152,63
-Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα
Εuro (60.04)
7.749.045,84
Υποκ/µα:
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα 539
(2)Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες.
-∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτοµα
294.
-Εργατοτεχνικού προσωπικού άτοµα 245.
-Σύνολο άτοµα 539.
(3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Υπαλληλικού προσωπικού:
-Μισθοί Εuro
6.446.901,99
-Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα
Εuro (60.03)
1.340.199,82
Εργατοτεχνικού προσωπικού:
-Ηµεροµίσθια Εuro
2.676.700,13
-Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα
Εuro (60.04)
1.603.211,94
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(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των
εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων.
Αν τα ποσά των λογαριασµών «έκτακτες
ζηµίες» και «έκτακτα κέρδη» είναι σηµαντικά,
κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α
παρ. 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (µε
βάση τους λογαριασµούς 8102 και 8103
ΕΓΛΣ)

Κεντρικό:
(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα :
-Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις
(81.00.00)
Εuro
21.101,96
-Συναλλαγµατικές διαφορές
(81.00.04)
Εuro
129,65
-Πρόστιµα κοκ
(81.00.06)
Εuro
12.036,62
- Λοιπά έκτακτα και ανόργ. Έξοδα
(81.00.99)
Euro
2.099.631,04
-Λοιπά
Εuro
40.379,54
Σύνολο
Εuro
2.173.278,81
Έκτακτες ζηµίες από εκποίηση παγίων
Εuro
111.765,48
Υποκ/µα:
(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα :
-Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις
(81.00.00)
Εuro
1.596,40
-Συναλλαγµατικές διαφορές
(81.00.04)
Εuro
268,92
-Πρόστιµα κ.ο.κ. Εuro
2.974,22
-Λοιπά
Εuro
16.001,56
Σύνολο
Εuro
20.841,10
Έκτακτες ζηµίες:
-Ζηµίες από εκποίηση παγίων Εuro 1.561,50
Υποκ/µα Εξωτερικού:
-Συναλλαγµατικές διαφορές Euro 16.076,10
Κεντρικό:
(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα :
-Λοιπά έκτακτα &
ανόργανα έσοδα :
Εuro
33.340,91
- Έκτακτα κέρδη από
εκπoίηση παγίων:
Σύνολο
Εuro

Euro

Υποκ/µα:
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα :
-Λοιπά έκτακτα &
ανόργανα έσοδα :
Εuro
- Έκτακτα κέρδη από
εκπoίηση παγίων:

Euro

- Λοιπά έκτακτα κέρδη Euro

94.642,70
127.983,61

8.189,98

149.148,04
6,26

- Συναλλαγµατικές διαφορές Euro 5.481,94
Σύνολο
Εuro
162.826,22

(δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των
λογαριασµών
«Έσοδα
προηγούµενων
χρήσεων»,
«Έσοδα
από
προβλέψεις
προηγούµενων χρήσεων» και
«Έξοδα

Κεντρικό:
- Λοιπά έσοδα προηγουµένων χρήσεων
Εuro 190.364,96
- Λοιπά έξοδα προηγουµένων χρήσεων
64

προηγούµενων χρήσεων».

Εuro 834.937,87.
Υποκ/µα:
- Λοιπά έξοδα προηγουµένων χρήσεων
Εuro 1.123,80.

ε) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ : Οιεσδήποτε άλλες
πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές
διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύει κάθε
φορά.

∆εν υπάρχουν

στ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ : Οιεσδήποτε άλλες
πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την
επίτευξη των σκοπών τις αρτιότερης
πληροφόρησης των µετόχων και των τρίτων
και της παρουσίασης µιας πιστής εικόνας της
περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής θέσης,
και των αποτελεσµάτων χρήσεων της
εταιρείας.

Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν µε τους
συντελεστές του Π∆ 299/2003.
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και
τη χρήση 2001 ως σηµείωση Ισολογισµού 11
Αµοιβή ελέγχου χρήσεως εις
«BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.»
Εuro 35.000,00.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2005
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆ΗΜ. ΚΟΥΤΡΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ∆ΙΕΥΘ. ΛΟΓ/ΡΙΟΥ Η ΠΡOΪΣΤ/ΝΗ Λ/ΡΙΟΥ

∆ΗΜ. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΓΚΑΓΚΑΤΣΙΟΣ ΟΛΓΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτηµα που αποτελείται από ( 8 ) σελίδες & ( 5 ) πίνακες, είναι αυτό
που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 9 Μαΐου 2005.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2005

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10151
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ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΡ.Μ.Α.Ε:
37954/01AΤ/Β/97/347/04

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

∆ιάταξη και περίληψή της
§ 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων 1/1-31/12/2004
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητα για την εµφάνιση µε απόλυτη
σαφήνεια της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.
∆εν έγινε.
(β) Άρθρο 42β § 2: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής
εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού «αποτέλεσµα χρήσεως».
∆εν έγινε.
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου
µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική
αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β § 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
διατάξεως αυτής.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν
οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειοµένης χρήσεως.
∆εν έγινε.
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§ 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων.

(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού
των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του
κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους, η
οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε
τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις πλην των ακινήτων τα οποία αποτιµήθηκαν την
31/12/2003 από ανεξάρτητο Γραφείο εκτιµητών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3229/2004
περί αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων.
(2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως.
(3) Οι συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις και σε κοινοπραξίες εκτελέσεως τεχνικών
έργων που περιλαµβάνονται στους συνηµµένους πίνακες αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
(4) Τίτλοι µε χαρακτήρα προθεσµιακής κατάθεσης. ∆εν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 43α § 1α: Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε
ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών.
∆εν έγινε.
(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως.
Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως.
∆εν έγινε.
(δ) Άρθρο 43 § 7β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους
παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
∆εν έγινε.
(ε) Άρθρο 43 § 7γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των
αποθεµάτων και των κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι
αξιόλογη.
∆εν υπάρχει.

(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό
νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της
κινήσεως του λογαριασµού «∆ιαφορές αναπροσαρµογής».
∆εν έγινε
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§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς
αποσβέσεως).
Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, µε τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
(β) Άρθρο 43 § 5δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
∆εν έγιναν.
(γ) Άρθρο 43 § 5ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
∆εν σχηµατίστηκαν.
(δ) Άρθρο 43 § 3ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση και περιλαµβάνονται στον πίνακα
µεταβολών παγίων (παρατίθεται αναλυτικά η αξία κτήσεως) .

1) Έξοδα ίδρυσης
2) Έξοδα αυξήσεως
κεφαλαίου
3) Έξοδα κτήσεως παγίων
4) Έξοδα αναδιοργανώσεως
5) Λοιπά έξοδα Πολυετούς

Ευρώ
Ευρώ

1.746,15
16.927,67

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

756.911,26
321.625,84
31.298,73

Ευρώ

1.128.509,65

Απόσβεσης
Σύνολο

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών
που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και/ή την αποτίµηση
στο τέλος της χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων), χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για
κτήσεις πάγιων στοιχείων.
∆εν υπάρχουν τέτοια δάνεια
(στ) Άρθρο 43 § 4 εδαφ. α΄ και β΄ : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Εξοδα
ερευνών και αναπτύξεως». «Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» και
«Υπεραξία επιχείρησης (GOOD - WILL)».
O Λογαριασµός του Ενεργητικού «Γ.Ι.3.Υπεραξία επιχείρησης» αξίας κτήσεως ποσoύ €
1.452.677,92 αντιπροσωπεύει την υπεραξία της απορροφηθείσας επιχείρησης «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» που σχηµατίστηκε κατά την χρήση 2002 κατά την οποία έγινε η
απορρόφηση.

§ 4. Συµµετοχές
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(α) Άρθρο 43α § 1β΄: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό
µεγαλύτερο από 10%.
Παραθέτεται πίνακας µε τα στοιχεία που ζητά η διάταξη.
(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι
απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος.
Παραθέτεται πίνακας.
(γ) Άρθρο 43α § 1ιε΄: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες
περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
Ο Ισολογισµός της 31/12/2004 θα περιληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
που θα συντάξει η µητρική εταιρεία <<ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε>>.
§ 5. Αποθέµατα
(α) Άρθρο 43α § 1ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες
αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
∆εν έγινε
(β) Άρθρο 43α § 1ι: ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και
λόγοι στους οποίους οφείλονται.
∆εν υπάρχουν.
§ 6. Μετοχικό κεφάλαιο
(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.
- Κοινές µετοχές

Αριθµός
2.177.064

- Προνοµιούχες µετοχές

Ονοµ. Αξία
1,62

Συνολική αξία
3.526.843,68 €

∅

(β) Άρθρο 43α § 1γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη περίοδο για αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου.
∆εν έχουν εκδοθεί.

(γ) Άρθρο 43α § 1ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’ αυτούς
δικαιώµατα.
∆εν έχουν εκδοθεί.
δ) Άρθρο 43α § 1ιστ: Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα περίοδο.
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∆εν αποκτήθηκαν.
§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 43ε § 14 εδάφ. δ΄: Ανάλυση του λογαριασµού «Λοιπές προβλέψεις» , αν το
ποσό του είναι σηµαντικό.
Ανάλυση :
- Πρόβλεψη επισφαλών πελατών
- Πρόβλεψη άλλων επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο

ευρώ
ευρώ
ευρώ

168.011,74
96.845,19
264.856,93

Σύµφωνα µε το άρθρο 43α § 1ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισµού των προβλέψεων
αποζηµιώσεως του προσωπικού.
(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που δεν
εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων
παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεµένες επιχειρήσεις.
∆εν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α § 1ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που
ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων,
εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Η εταιρεία και οι περισσότερες κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει έχουν ελεγχθεί
φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2000. Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις των
ανέλεγκτων χρήσεων 2001 έως 2004 δεν έχουν καταστεί οριστικές.
(δ) Άρθρο 43α § 1στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
∆εν υπάρχουν.
(ε) Άρθρο 43α § 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.
∆εν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί
- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών «Εσοδα
χρήσεως εισπρακτέα» και «Εξοδα χρήσεως δουλευµένα».
∆εν υπάρχουν.
§ 9. Λογαριασµοί τάξεως
- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η
υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της εποµένης § 10.
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1) Κατοχή µε LEASING τρία (3) Φ.Ι.Χ αυτοκινήτων .
2) Oι λοιποί λ/σµοί τάξεως καλύπτονται από την επόµενη παραγ.10
Καλύπτονται στην επόµενη παράγραφο.

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες
- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την
εταιρεία.
- Εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης έργων
- Εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές συµµετοχής
σε δηµοπρασίες
- Εκδοθείσες άλλες εγγυητικές επιστολές για
εξασφάλιση λοιπών υποχρεώσεων

ευρώ

10.309.322,27

ευρώ

13.999.728,62

ευρώ

4.908.457,06

Σύνολο

ευρώ

29.217.507,95

§ 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1ιγ, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Π.∆. 325/1994: Αµοιβές
µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 43α § 1ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε
αποχωρήσαντα την παρούσα περίοδο µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της
εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη
διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές).
∆εν υπάρχουν.

§ 12. Αποτελέσµατα χρήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές
αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α΄ ).
Ο κύκλος εργασιών αφορά έσοδα από πώληση αυτούσιων πρώτων υλών ευρώ 419.454,67,
έσοδα υπό εκτέλεση ∆ηµοσίων τεχνικών έργων συνολικού ποσού ευρώ 9.292.299,92,
έσοδα υπό εκτέλεση ιδιωτικών τεχνικών έργων συνολικού ποσού ευρώ 1.199.670,17 και
έσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.636.693,43, ήτοι σύνολο : 12.548.118,19 €
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(β)Άρθρο43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο
«∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο
προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα
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(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
- ∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσ. άτοµα
- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτοµα

51
24

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ
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(3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού:
- ∆ιοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού
• Μισθοί
• Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα
- Εργατοτεχνικού προσωπικού:
• Ηµεροµίσθια
• Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα
Σύνολο

ευρώ
ευρώ

1.089.687,12
322.865,77

ευρώ
ευρώ

449.563,34
72.849,54
1.934.965,77

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή
των λογαριασµών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν
τα ποσά των λογαριασµών «έκτακτες ζηµίες» και έκτακτα κέρδη» είναι σηµαντικά, κατ’
εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (µε βάση
τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).
(1) Εκτακτα και ανόργανα έξοδα:
- Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις
- Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων
- Πρόστιµα Κ.Ο.Κ
- Λοιπά Ανόργανα έξοδα
Σύνολο

ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ

1.416,53
1.717,32
1.206,00
961,98
5.301,83

(1) Εκτακτα και ανόργανα έσοδα:
- Αναλ. στη χρήση επιχορ.παγίων επενδύσεων
- Λοιπά Ανόργανα έσοδα
Σύνολο

ευρώ
ευρώ

114.726,06
377,92
115.103,98

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασµών «Έκτακτες ζηµιές», «Έκτακτα κέδρη»,
«Έξοδα προηγούµενων χρήσεων» και «Έσοδα προηγούµενων χρήσεων».
Έκτακτες ζηµίες
- Ζηµίες από εκποίηση µηχ/των
- Ζηµίες από εκποίηση µετ.µέσων
- Ζηµίες από εκποίηση επίπλων κ.λ.εξ.

ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ

569,91
569,91
3.026,04
63,08
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Σύνολο

ευρώ

3.659,03

Έκτακτα κέρδη
- Κέρδη από εκποίηση µηχ/των
- Κέρδη από εκποίηση επίπλων & λοιπ.εξοπλ.
Σύνολο
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
-Έξοδα αποπερατωθέντων έργων
-Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο

ευρώ
ευρώ

133.782,42
39,96
133.822,38

ευρώ
ευρώ
ευρώ

352,17
159.037,84
159.390,01

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
- Φ.Π.Α Εκκαθ.∆ήλωσης ‘03 (∆ιαφορά PRORATA)
- Λοιπά Έσοδα Προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο

ευρώ
ευρώ
ευρώ

2.311,64
307,63
2.619,27

§ 13. Αλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή
της αρχής της πιστής εικόνας
(δ) Άρθρο 43α § 1ιζ: ΄Οποιες άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή
που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και
εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας.
∆εν υπάρχουν άλλες πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Αθήνα 31 Μαρτίου 2005
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Θεοχ.Παπαµανώλης

Τιµολ.Καρεφυλλάκης

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤ.

Σπ. Λευθεριώτης

Η ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤ

Σ.Πεταχτή

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνουµε ότι το προσάρτηµα αυτό που αποτελείται από 9 σελίδες , έναν πίνακα
µεταβολών παγίων, έναν πίνακα
συµµετοχών
είναι αυτό που αναφέρεται στο
πιστοποιητικό ελέγχου µας, που χορηγήσαµε την 19/4/2005 .
Αθήνα 19η Απριλίου 2005
Η Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

Βενετία Τριαντοπούλου Αναστασοπούλου
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12391
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει)
της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε."

1.

Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων.
που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρεκκλίσεις

(α)

Αρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε
απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του
άρθρου αυτού.
∆εν έγινε.

(β)

Αρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και
µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού "αποτελέσµατα χρήσεως".
∆εν έγινε.

(γ)

Αρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου
σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ)

Αρθρο 42β παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε
αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
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(ε)

Αρθρο 42β παρ. 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
διατάξεως αυτής.
∆εν έγιναν.

(στ)

Αρθρο 42β παρ. 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να
καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.
∆εν έγιναν.

2.

Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων.

(α)

Αρθρο 43α παρ. 1α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και
υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.

(β)

-

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεώς ή
του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό
νόµο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και
βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.

-

∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεως υποτιµήσεως.

-

Οι συµµετοχές αποτιµήθηκαν σε τιµές κτήσεως.

Αρθρο 43α παρ. 1α: Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων
εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών
διαφορών.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(γ)

Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως.
Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως.
∆εν έγινε.
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(δ)

Αρθρο 43 παρ. 7β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους
παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
∆εν συντρέχει περίπτωση.

(ε)

Αρθρο 43 παρ. 7γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των
αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι
αξιόλογη.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(στ)

Αρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης µέσα στη χρήση, µε βάση
ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και
παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού "∆ιαφορές αναπροσαρµογής".
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
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3.

Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

(α)

Αρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

α.

Μεταβολές παγίων στοιχείων

Είδος παγίου

Αξία κτήσεως

Αξία
αναπρ.

Αγορές χρήσ.
& κόστος
ιδιοπαρ.
(χρεώσεις
χρήσεως)

Πωλήσεις
καταστρ.
(πιστώσεις
χρήσεως)

Αφαιρέσεις –
µειώσεις

-

-

-

Αποσβέσεις
χρήσης

Συνολικές
αποσβέσεις

Αναπόσβεστη
αξία

Ι.Ασώµατες ακινητ/σεις
Λοιπές Ασώµ.Ακιν/σεις

65.563,81

13.112,77

26.225,54

39.338,27

-

ΙΙ.Ενσώµατες ακινητ/σεις
Γήπεδα-Οικόπεδα

233.631,90

233.631,90
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Κτίρια & τεχνικά έργα

1.150.336,38

Μηχανήµατα τεχν.
Εγκατ. & λοιπός µηχ.
εξοπλισµός

1.144.591,92

-

-

4.921,48

3.120,42

-

24.375,46

Μεταφορικά µέσα

387.160,16

-

5.358,46

34.860,53

Επιπλα & λοιπός
εξοπλισµός

338.582,94

-

38.961,09

2.536,54

7.336,76

-

3.327.203,87

-

Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση
& προκ/λές
Σύνολο

-

-

-

-

57.697,31

137.931,93

1.017.325,93

122.467,50

699.647,01

423.689,87

27.008,79

317.320,99

40.337,10

48.000,72

291.057,72

83.949,77

7.336,76

52.361,45

61.772,53

-

268.287,09

1.472.183,19

1.845.609,60
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β.

Μεταβολές εξόδων εγκαταστάσεως

Είδος

Κόστος

Χρεώσεις

Εξόδου

κτήσεως

Χρήσης

31-12-2003

Έξοδα
εγκαταστάσεως

Πωλήσεις Αφαιρέσεις- Αποσβέσεις

Συνολικές

Αναπόσβεστη

µειώσεις

χρήσης

αποσβέσεις

αξία

2004 &

Χρήσης

2004

31-12-2004

31-12-2004

Αγορές

2004

καταστρ.

6.458,94

58,00

-

-

539,81

5.632,94

884,00

52.263,78

21.640,00

-

-

10.268,22

50.250,68

23.653,10

Έξοδα
αναδιοργ
άνωσης

β)

Άρθρο 43 παρ. 5δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
∆εν έγιναν.

(γ)

Αρθρο 43 παρ. 5ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων.
∆εν σχηµατίστηκαν.

(δ)

Αρθρο 43 παρ. 3ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.
Έξοδα ιδρύσεως & α΄ εγκατάστασης
Εξοδα αναδιοργάνωσης

(ε)

58,00
21.640,00
21.698,00

Άρθρο 43 παρ. 3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών
διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και/ή
την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων
αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.
∆εν προέκυψαν τέτοια ποσά
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(στ)

Αρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α & β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα
ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας"
και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4.

Συµµετοχές.

(α)

Αρθρο 43α παρ. 1β: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό
µεγαλύτερο από 10%.
Συµµετοχή στην εταιρεία ΤΕΧΝΟΒΑΞ Α.Ε. (ποσοστό 11,51%)
€

(β)

αξίας 292.860,90

Αρθρο 43α παρ. 1ιε: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες
περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» περιλαµβάνονται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει η µητρική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε.» Λουϊζης Ριανκούρ 78Α – 115 23 Αθήνα.

5.

Αποθέµατα.

(α)

Αρθρο 43α παρ. 1ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες
αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
∆εν υπάρχουν αποθέµατα.

(β)

Αρθρο 43α παρ. 1ι: ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
∆εν υπάρχουν.

6.

Μετοχικό κεφάλαιο.

(α)

Αρθρο 43α παρ. 1δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.582.662,00 Ευρώ και
διαιρείται σε 1.791.331 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,00 Ευρώ η κάθε µία.
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(β)

Αρθρο 43α παρ. 1γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου.
∆εν εκδόθηκαν.

(γ)

Άρθρο 43α παρ. 1ε & 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σε αυτούς
δικαιώµατα.
∆εν εκδόθηκαν.

(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1ιστ: Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.
∆εν αποκτήθηκαν.

7.

Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

(α)

Αρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασµού "Λοιπές προβλέψεις", αν το
ποσό του είναι σηµαντικό.
∆εν υπάρχουν.

(β)

Άρθρο 43α παρ. 1ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που δεν
εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων
παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεµένες επιχειρήσεις.
∆εν υπάρχουν.

(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων
που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων
χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
∆εν υπάρχουν.

(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
∆εν υπάρχουν.
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Αρθρο 43α παρ. 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.

(ε)

∆εν υπάρχουν.

8.

Μεταβατικοί λογαριασµοί.

(α)

Αρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών “Έσοδα
χρήσεως εισπρακτέα” και “Eξοδα χρήσεως δουλευµένα”
Eξοδα χρήσεως δουλευµένα
Φόροι-Τέλη (κυκλοφορίας)
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων
Ασφάλιστρα Μηχανηµάτων

12.735,00
14.154,00
9.095,00
35.984,00

9.

Λογαριασµοί τάξεως.

(α)

Αρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν
καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης παρ.10.
Α. Εγγυητικές Επιστολές υπέρ της Εταιρείας – συνδεδεµένων επιχειρήσεων –
Κοινοπραξιών.

- για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συµβάσεων µε πελάτες
- για συµµετοχή σε δηµοπρασίες
- για αντικατάσταση κρατήσεων καλής εκτελέσεως (δεκάτων)
- για προκαταβολές

2.245.810,59
10.573.118,80
585.254,76
141.000,00
13.545.184,15

10.

Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες.

(α)

Αρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την
εταιρεία.
∆εν υπάρχουν

11.

Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.
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(α)

Αρθρο 43α παρ. 1ιγ: Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της
εταιρείας.
∆εν υπάρχουν

(β)

Αρθρο 43α παρ. 1ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για
βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και
διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.

(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές).
∆εν υπάρχουν.

12.

Αποτελέσµατα χρήσεως.

(α)

Αρθρο 43α παρ. 1η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και
γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο
42ε παρ.15 εδαφ.α'.)
1.

Κύκλος εργασιών από εκτέλεση δηµοσίων
τεχνικών έργων

4.585.284,75

2.

Κύκλος εργασιών από την εκτέλεση ιδιωτικών
τεχνικών έργων

1.084.045,84

3.

Κύκλος εργασιών από συµµετοχές στην
389.795,93
εκτέλεση δηµοσίων τεχνικών έργων

4.
0,00

Κύκλος εργασιών από εισφερθέντα σε τρίτους
δηµοσίων τεχνικών έργων

6.059.126,52
(β)
Αρθρο 43α παρ. 1θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο
"∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο
προσωπικό και στο "Εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.
85

α.

Μέσος όρος προσωπικού

59

β.

Κατηγορίες προσωπικού
- υπάλληλοι
- εργάτες

48
11

γ.

αµοιβές-έξοδα προσωπικού
γ1.

µισθοί
1.241.799,15

γ2.

ηµεροµίσθια
151.781,06

γ3.

αποζηµιώσεις
α. µισθωτών
21.222.,12
β. ηµεροµισθίων
519,98
21.742,10

γ4.

γ5.

εργοδοτικές επιβαρύνσεις
-µισθών
330.619,48
-ηµεροµισθίων
98.834,21
-αποζηµιώσεων
α. µισθωτών
β. ηµεροµισθίων

-

-

στέγασης
5.200,00

γ6.

επιµόρφωσης
1.750,00

γ8.

παρεπόµενα έξοδα
1.744,72
ΣΥΝΟΛΟ

1.853.470,72
(γ)

Άρθρο 42ε παρ. 15β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων
(δηλαδή των λογαριασµών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα
έσοδα". Αν τα ποσά των λογαριασµών "έκτακτες ζηµίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι
σηµαντικά, κατ' εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1ιγ, παραθέτεται και
αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).
- Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:
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-

Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις
Προσαυξ.εισφ.ασφαλ.ταµείων
Πρόστιµα ΚΟΚ
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα

-Έκτακτες Ζηµιές:
Ζηµιές από εκποίηση µηχανηµάτων
Ζηµιές από εκποίηση µεταφορικών µέσων
Λοιπές έκτακτες ζηµίες
- Εκτακτα κέρδη:
Κέρδη από εκποίηση µηχανηµάτων

2.015,30
3.004,37
467,00
712,76
6.199,43

1.943,53
78,73
137,33
2.159,59
144,20

Λάρισα, 26 Απριλίου 2005
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Το προσάρτηµα αυτό που αποτελείται από δώδεκα (12) σελίδες, είναι το αναφερόµενο στο
Πιστοποιητικό Ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία.
Αθήνα, 27 Aπριλίου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ.ΚΡΟΚΟΣ
ΑΜ.ΣΟΕΛ 13641
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
(βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει)
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ.” ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8153/22∆Τ/Β/86/24
Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής
της πραγµατικής εικόνας
∆ιάταξη και περίληψη της
(α) Άρθρο 42α παρ. 3:
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε
απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του
άρθρου αυτού.
∆εν έγινε.
∆ιάταξη και περίληψη της
(β) Άρθρο 42β παρ. 1:
Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού
"αποτελέσµατα χρήσεως".
∆εν έγινε.
∆ιάταξη και περίληψη της
(γ) Άρθρο 42β παρ. 2:
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
∆ιάταξη και περίληψη της
(δ) Άρθρο 42β παρ. 3:
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως
το απαιτεί.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
∆ιάταξη και περίληψη της
(ε) Άρθρο 42β παρ. 4:
Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις)
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
∆εν έγινε.
∆ιάταξη και περίληψη της
(στ) Άρθρο 42β παρ. 5:
Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια
της κλειόµενης χρήσεως.
∆εν χρειάστηκε να γίνουν.
∆ιάταξη και περίληψη της
(ζ) Άρθρο 43β παρ. 2, (που προστέθηκε µε το άρθρο 6, Π.∆.325/1994):
Ισοτιµία δραχµής - ευρώ στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύτηκαν σε ευρώ.
Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι δηµοσιευµένες µόνο σε Ευρώ.
Παρ. 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων
∆ιάταξη και περίληψη της
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-α:
Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για
υποτιµήσεις τους.
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής
τους, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες
από το νόµο αποσβέσεις.
Στα οικόπεδα, η αξία κτήσεως, εµφανίζεται στον Ισολογισµό µε τις αναπροσαρµοσµένες µε βάση το Ν.2065/92 αξίες. Οι
εδαφικές εκτάσεις αναπροσαρµόστηκαν την 31/12/2003 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3229/2004.
(2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως.

(3) Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα κλπ.) αποτιµήθηκαν στη
κατ'είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς
τους και της καθαρής ρευστοποιήσηµης αξίας.
(4) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα, εκτός από τα υπολείµµατα και υποπροϊόντα, αποτιµήθηκαν στη
κατ'είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους
αναπαραγωγής τους. Η χαµηλότερη αυτή τιµή ήταν χαµηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία.
5) Τα υπολείµµατα και τα υποπροϊόντα αποτιµήθηκαν στην πιθανή τιµή πωλήσεώς τους, µειωµένη µε τα
προβλεπόµενα άµεσα έξοδα πωλήσεως.
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(6) Η µέση τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο της µέσης σταθµικής τιµής, η οποία
ακολουθείται πάγια.
∆ιάταξη και περίληψη της
(β) Άρθρο 43α παρ. 1 - α:
Βάσεις µετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των
συναλλαγµατικών διαφορών.
∆εν υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία σε Ξ.Ν.
∆ιάταξη και περίληψη της
(γ) Άρθρο 43 παρ. 2:
Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως.
∆εν έγινε.
∆ιάταξη και περίληψη της
(δ) Άρθρο 43 παρ. 7 - β:
Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
∆εν έγινε.
∆ιάταξη και περίληψη της
(ε) Άρθρο 43 παρ. 7 - γ:
Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής
αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
∆εν είναι αξιόλογη η διαφορά.
∆ιάταξη και περίληψη της
(στ) Άρθρο 43 παρ. 9:
Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων
περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού "∆ιαφορές αναπροσαρµογής".
∆εν έγινε
Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
∆ιάταξη και περίληψη της
(α) Άρθρο 42ε παρ. 8:
Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, µε τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη:
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5

ΠΑΓΙΑ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
2003
ΛΑΤΟΜΙΚΟΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ
31/12/2004
31/5/2004

ΓΗΠΕ∆Α
1.426.476,77
ΟΙΚΟΠΕ∆Α
ΛΑΤΟΜΕΙΑ
153.870,13
ΚΤΙΡΙΑ &
536.059,85
ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 3.173.748,66
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
802.402,67
ΜΕΣΑ
ΕΠΙΠΛΑ &
175.166,60
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.
58.591,87
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
31/12/2004

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
31-12-2004

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
31-12-2003

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ
ΚΛΑ∆ΟΥ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
ΛΟΓΩ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
2004

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
31/12/2004

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
31/12/2004

1.426.476,77
153.870,13
536.059,85
387.967,99 1.253.902,69
220.239,88 526.649,06

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ

1.426.476,77
138.814,89
348.113,06

142.291,43
359.221,10

2.295.077,49
719.562,38

1.250.880,58
34.530,28

3.476,54
11.108,04

0,00
0,00

-0,00
-0,00

387.967,19
220.239,82

176.699,17
24.062,85

832.928,89
488.855,13

420.973,80
37.793,93

1.584.979,88
75.513,73

53.101,90
20.000,00

22.136,54

11.820,16

68.962,44

95.887,78

158.526,71

18.750,74

68.961,56

8.652,11

79.466,52

16.421,26

44.458,00

18.686,20

1.430,67

31.389,40

26.585,87

10.296,12

1.430,66

8.041,07

22.900,16

8.489,24

2.417.018,13

103.608,26

678.600,98 3.334.305,70

3.686.680,40

1.815.970,25

678.599,23

232.039,78 1.424.150,70

1.910.155,00

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

6

ΣΥΝΟΛΟ

6.326.316,55
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∆ιάταξη και περίληψη της
(β) Άρθρο 43 παρ. 5 - δ:
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
∆εν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις.
∆ιάταξη και περίληψη της
(γ) Άρθρο 43 παρ. 5 - ε:
Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
∆εν σχηµατίστηκαν τέτοιου είδους προβλέψεις.
∆ιάταξη και περίληψη της
(δ) Άρθρο 43 παρ. 3 - ε:
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.
Τα έξοδα εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως )που αφορούν τη χρήση 2004 αναλύονται ως εξής:
-Αύξηση ισχύος ρεύµατος ∆ΕΗ σε λατοµεία € 13810,00
-Λογισµικά προγράµµατα
€ 4876,20
ΣΥΝΟΛΟ
€ 18686,20
∆ιάταξη και περίληψη της
(ε) Άρθρο 43 παρ. 3 - γ:
Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την
πληρωµή (δόσεων) και/ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων), χρησιµοποιηθέντων
αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.
∆εν υπάρχουν τέτοια δάνεια.
∆ιάταξη και περίληψη της
(στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α' και β':
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής
ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεων (GOOD WILL)”.
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Παρ. 4. Συµµετοχές
∆ιάταξη και περίληψη της
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-β:
Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%.
Συµµετοχή στο Κεφάλαιο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ µε ποσοστό 14,1279% λόγω εισφοράς του
αποσχισθέντος από την εταιρεία µας Λατοµικού κλάδου µε ηµεροµηνία 31/5/2004 (ηµεροµ.έγκρισης
απόσχισης/εισφοράς 30/12/2004) Αρ.Σύµβασης 16622
(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος.
∆εν υπάρχουν τέτοιες συµµετοχές.
∆ιάταξη και περίληψη της
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε:
Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της
εταιρείας.
Ενοποιείται από την µητρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Παρ. 5. Αποθέµατα
∆ιάταξη και περίληψη της
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια:
Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών
ελαφρύνσεων.
∆εν έγινε παρέκκλιση.
∆ιάταξη και περίληψη της
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι:
∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
∆εν υπάρχουν .
Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο
∆ιάταξη και περίληψη της
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ:
Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.
Αριθµός
Ονοµ. αξία
Κοινές Ονοµαστικές µετοχές 1.934.765
3,00
Όλες οι µετοχές είναι Ονοµαστικές

Συνολ. αξία
5.804.295,00

∆ιάταξη και περίληψη της
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ:
Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
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∆εν εκδόθηκαν επειδή δεν έγινε αύξηση κατά τη διάρκεια της χρήσεως.
∆ιάταξη και περίληψη της
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10:
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ'αυτούς δικαιώµατα.
∆εν εξεδόθησαν τέτοιοι τίτλοι.
∆ιάταξη και περίληψη της
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ:
Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.
∆εν αποκτήθηκαν.
Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις
∆ιάταξη και περίληψη της
(α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. δ':
Ανάλυση του λογαριασµού "Λοιπές προβλέψεις", αν το ποσό του είναι σηµαντικό.
∆εν υπάρχουν
Σύµφωνα µε το άρθρο 43α παρ. 1-ιζ, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισµού των προβλέψεων αποζηµιώσεως του
προσωπικού.
∆εν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού επειδή κανένας από τους εργαζόµενους δεν θεµελιώνει
δικαίωµα συνταξιοδότησης εντός της επόµενης χρήσης.
∆ιάταξη και περίληψη της
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ:
Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κλπ. που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις
καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεµένες επιχειρήσεις.
∆εν υπάρχουν.
∆ιάταξη και περίληψη της
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ:
Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και
των προηγούµενων χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
∆εν υπάρχουν.
∆ιάταξη και περίληψη της
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ:
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
∆εν υπάρχουν.
∆ιάταξη και περίληψη της
(ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ:
Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.
∆εν υπάρχουν.
Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί
∆ιάταξη και περίληψη της
Άρθρο 42ε παρ. 12:
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Εξοδα χρήσεως
δουλευµένα".∆εν υπάρχουν
Παρ. 9. Λογαριασµοί τάξεως
∆ιάταξη και περίληψη της
Άρθρο 42ε παρ. 11:

Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή
από τις πληροφορίες της επόµενης παρ. 10.
6.1 Υπάρχουν πληροφοριακοί Λογαριασµοί Υπεραξίας παγίων ΑΡΘΡΟΥ 9 ΚΝ 2190/20 €
217.946,10
Και πληροφοριακοί λογαριασµοί Κοινοπραξιών

6.2 Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες
225282,86

€

7336,76

€

∆ιάταξη και περίληψη της
Άρθρο 42ε παρ. 9:
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
Εγγυητικές Επιστολές Ευρώ 2.858.877,22
Παρ. 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
∆ιάταξη και περίληψη της
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(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Π.∆. 325/1994:
Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν
∆ιάταξη και περίληψη της
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ:
Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση οργάνων
διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.
.
∆ιάταξη και περίληψη της
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ:
∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διαχειριστές).
∆εν υπάρχουν.

6.3 Παρ. 12. Αποτελέσµατα χρήσεως
6.4 ∆ιάταξη και περίληψη της
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-η:
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας:
(1)
Βιοµηχανική δραστηριότητα:
α) Λογ.71 Πωλήσεις προϊόντων ετοίµων
και ηµιτελών. 1) (Αδρανή υλικά)
2) Σκυρόδεµα
β) Πωλήσεις Τεχνικών έργων
ΣΥΝΟΛΟ

706.596,25
6.027,00 =

712.623,25
445.217,81
1.157.841,06

∆ιάταξη και περίληψη της
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ:

Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και
κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο "διοικητικό
(υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και
στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.
Μέσος όρος προσωπικού άτοµα
36
Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
∆ιοικητικό υπαλληλικό προσωπικό άτοµα
20
Εργατοτεχνικό προσωπικό άτοµα
16
Σύνολο άτοµα
36
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού:
∆ιοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού:
Μισθοί
Ευρώ 411.204,87
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
και βοηθήµατα
Ευρώ . 114.831,43
Εργατοτεχνικού προσωπικού:
Ηµεροµίσθια
Ευρώ 133.446,29
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
και βοηθήµατα
Ευρώ
42.403,23
∆ιάταξη και περίληψη της
(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β:
Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και
"έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασµών "έκτακτες ζηµίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι σηµαντικά,
κατ'εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81.02
και 81.03 του Γ.Λ.Σ.
(1)
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:
Φορ/κά πρόστιµα & προσαυξήσεις
Ευρώ
420,00
Πρόστιµα Επιθεωρ. Μεταλλείων
Ευρώ
1572,87
Πρόστιµα-Παραβάσεις ΚΟΚ
Ευρώ
6442,82
Φόρος Υπεραξίας Αναπροσαρµογής
Ευρώ 17156,96
25592,65
(1)
(2)
(3)
•
-

(3)
-

Έκτακτες ζηµιές:
Λοιπές έκτακτες ζηµιές

Ευρώ

1242,08

(4)

Έκτακτα κέρδη:
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- Κέρδη από εκποίηση Μηχανολ.εξοπλ.&Μεταφορ.Μέσων
- Λοιπά έκτακτα κέρδη

Ευρώ.
Ευρώ.

39599,90
1240,43
40840,33

∆ιάταξη και περίληψη της
(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β:
Ανάλυση των λογαριασµών "Εσοδα προηγούµενων χρήσεων". "Εσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων" και
"Εξοδα προηγούµενων χρήσεων".
Παρατίθεται η σχετική ανάλυση µε βάση τις αναλύσεις των λογαριασµών 82.01 και 82.00 του Γ.Λ.Σ.
(1) Έξοδα προηγουµένων χρήσεων:
- Προσαυξήσεις εισφορών
ασφαλιστικών ταµείων
Ευρώ
101,76
(2)Έσοδα προηγουµένων χρήσεων
Λοιπά έσοδα

Ευρώ

11467,23

- Παρ. 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή της αρχής της πιστής
εικόνας
∆ιάταξη και περίληψη της
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ:
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη
πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας της περιουσίας, της
χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων χρήσεως της εταιρίας.
∆εν υπάρχουν.
1 8
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ∆. ΤΟΛΗΣ
Α.∆.Τ. Κ511669
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΥΤΡΑΣ
Α.∆.Τ. Ι 280654

Α π ρ ι λ ί ο υ

2 0 0 5
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Β.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Α.∆.Τ. Ξ114212

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα που αποτελείται από 7 σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό
Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 19 Απριλίου 2005.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2005

Βενετία Τριαντοπούλου Αναστασοπούλου
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12391
BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε
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REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
(βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 107 και
τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που
αναφέρονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2004.

1. Επιχείρηση που καταρτίζει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
1.1. Αρθρο 99 παρ. 1 και 2.
Επιχείρηση που καταρτίζει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίστηκαν από τη µητρική εταιρία «REDS
AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» µε Αρ. Μ.Α.Ε.
13564/06/Β/86/123.

2. Πληροφορίες για την ηµεροµηνία κλεισίµατος των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων βάσει των οποίων καταρτίσθηκαν οι ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις του οµίλου επιχειρήσεων.
2.1. Αρθρο 104 παρ. 6 .
Ηµεροµηνία καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής.
Η ηµεροµηνία καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρείας
είναι η 31η ∆εκεµβρίου 2004.
2.2. Αρθρο 104 παρ. 6 & 7.
Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε ηµεροµηνία διαφορετική από την
αντίστοιχη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
∆εν συντάχθηκαν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε ηµεροµηνία διαφορετική της
ηµεροµηνίας σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής.

3. Πληροφοριακά στοιχεία για τις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην
ενοποίηση ή που εξαιρέθηκαν από αυτήν.
3.1. Αρθρο 107 παρ. 1 περ. β’
Πληροφοριακά στοιχεία για τις επιχειρήσεις που ενοποιήθηκαν µε την αρχή της ολικής
ενοποίησης.
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ &
ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ &
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
P.M.S. ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ &
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ε∆ΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜ/ΧΗΣ. (%)
ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΗΣ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜ/ΧΗΣ (%) ΣΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Της
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΟΣ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ
ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΕ
ΤΗΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΚΑΚΙΩΝ
39
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25

&

100%

0%

α) ΣΧΕΣΗ
ΜΗΤΡΙΚΗΣ –
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ
(Αρθ. 42ε παρ. 5α)

ΑΚΑΚΙΩΝ
39
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25

&

100%

0%

α) ΣΧΕΣΗ
ΜΗΤΡΙΚΗΣ –
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ
(Αρθ. 42ε παρ. 5α)

ΑΚΑΚΙΩΝ
39
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25

&

99,9%

0,1%

α) ΣΧΕΣΗ
ΜΗΤΡΙΚΗΣ –
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ
(Αρθ. 42ε παρ. 5α)

ΑΚΑΚΙΩΝ
39
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25

&

67%

33%

α) ΣΧΕΣΗ
ΜΗΤΡΙΚΗΣ –
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ
(Αρθ. 42ε παρ. 5α)

3.2. Αρθρο 107 παρ. 1 περ. γ΄.
Πληροφοριακά στοιχεία για τις θυγατρικές και υποθυγατρικές επιχειρήσεις που
εξαιρέθηκαν από την ενοποίηση υπό ορισµένες προϋποθέσεις.
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
3.3. Αρθρο 107 παρ. 1 περ. δ΄ & άρθρο 106 παρ. 2.
Πληροφοριακά στοιχεία για τις συγγενείς επιχειρήσεις.
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
3.4. Αρθρο 106 παρ. 8΄ & άρθρο 107 παρ. 1 περ.δ΄.
Πληροφοριακά στοιχεία για τις συγγενείς επιχειρήσεις.
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

4. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.
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4.1. Αρθρο 100 παρ. 5.
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων (αρθ. 101 έως 107 παρ. 1 & 2) που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε
απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη του άρθρου 100 παρ. 3.
∆εν έγινε.
4.2.Αρθρο 101, παρ. 1 & 42β παρ.1.
Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του
Ενοποιηµένου Λογαριασµού “αποτελέσµατα χρήσεως”.
∆εν έγινε

4.3. Αρθρο 101, παρ. 1 & 42β παρ.2.
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

4.4. Αρθρο 101, παρ. 1 & 42β παρ.3.
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των ενοποιηµένων λογαριασµών µε αραβική
αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

4.5. Αρθρο 101, παρ. 1 & 42β παρ.4.
Συµπτύξεις ενοποιηµένων λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς
αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις), συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
∆εν έγινε.
4.6. Αρθρο 101, παρ. 1 &42β παρ. 5. :
Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα
µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

4.7. Αρθρο 109 παρ. 2.
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Ισοτιµία δραχµής – Eυρώ στην περίπτωση που ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
δηµοσιεύθηκαν και σε Eυρώ.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν και δηµοσιεύθηκαν σε Ευρώ (€),
µε βάση την αµετάκλητη σταθερή ισοτιµία.

5. Αρχές καταρτίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων –
Πληροφορίες για τις µεθόδους ενοποίησης.
5.1. Αρθρο 103 παρ. 4.
Μέθοδος αναµόρφωσης της λογιστικής αξίας των ενοποιούµενων στοιχείων των
θυγατρικών επιχειρήσεων (ή µέθοδος της αγοράς).
∆εν έγινε αναµόρφωση των ενοποιούµενων στοιχείων των θυγατρικών επιχειρήσεων.
5.2. Αρθρο 103 παρ. 3.
Μέθοδοι εµφάνισης της «χρεωστικής διαφοράς ενοποίησης θυγατρικής επιχείρησης» στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Οι «χρεωστικές διαφορές ενοποίησης» εµφανίζονται αφαιρετικά απευθείας από τα
αποθεµατικά του ενοποιηµένου ισολογισµού.

5.3. Αρθρο 104 παρ. 3.
Μέθοδοι απάλειψης των ενδοεταιρικών συναλλαγών.
Η απάλειψη των ενδοεταιρικών συναλλαγών (υποχρεώσεις, απαιτήσεις, κέρδη και ζηµίες)
µεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έγινε ολικά..
Κέρδη και ζηµίες από συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην
ενοποίηση τα οποία περιέχονται στη λογιστική αξία στοιχείων του Ενεργητικού
απαλείφονται από τους λογαριασµούς του ενοποιηµένου ισολογισµού και
των
ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσης.
Στους λογαριασµούς των ενσώµατων ακινητοποιήσεων «γήπεδα – οικόπεδα», «κτίρια &
τεχνικά έργα», πραγµατοποιήθηκε αναµόρφωση στοιχείων των ενοποιούµενων
ισολογισµών.
Συγκεκριµένα, έγινε αναµόρφωση (µείωση) των παγίων στοιχείων των θυγατρικών
«ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
Επίσης στον λογαριασµό «Παραγωγή σε εξέλιξη» πραγµατοποιήθηκε αναµόρφωση
στοιχείων των ενοποιούµενων ισολογισµών. Συγκεκριµένα έγινε αναµόρφωση (απαλοιφή)
του κέρδους που προέκυψε από την Παροχή Υπηρεσίας και την τιµολόγηση Εργολαβίας
από την µητρική εταιρεία προς την θυγατρική «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.»
Οι αναµορφώσεις ενοποίησης αναλύονται ως εξής :
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Χρήση 2000

ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α

Χρήση 2001

Χρήση 2002

Χρήση 2003

48.602,94

48.602,94

48.602,94

Χρήση 2004

1.695.606,16

ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

94.979,23

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

&

ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ (Π.Υ. &
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ)
ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α’ ΕΓΚ/ΣΗΣ

812.545,74

1.978.984,93

861.148,68

1.978.984,93

30.762,37

ΠΩΛΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ
1.790.585,39

48.602,94

79.365,31

Σύνολο

4.758.687,25

Το ποσό αυτό της αναµόρφωσης παρουσιάζεται στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό, στο
λογαριασµό του Παθητικού «Αποτελέσµατα εις νέον», ως «Αναµορφώσεις ενοποίησης» .

5.4. Αρθρο 104 παρ. 4.
Μη απάλειψη των ενδοεταιρικών κερδών ή ζηµιών.
Εγινε απάλειψη των ενδοεταιρικών κερδών και ζηµιών ως άνω παρ. 5.3.

5.5. Αρθρο 105 παρ. 5.
Μέθοδοι εµφάνισης προσθέτων αποσβέσεων και προβλέψεων (που σχηµατίσθηκαν για
λόγους φορολογικούς) στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
∆εν σχηµατίσθηκαν πρόσθετες αποσβέσεις και έκτακτες προβλέψεις από τις ενοποιούµενες
συνδεµένες επιχειρήσεις κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

5.6. Αρθρο 106 παρ. 9
Μέθοδοι κατανοµής χρεωστικής διαφοράς αποτίµησης στα περιουσιακά στοιχεία της
συγγενούς επιχείρησης.
∆εν υπάρχει συγγενής επιχείρηση πλην των θυγατρικών, οι οποίες και ενοποιούνται µε τη
µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
5.7. Αρθρο 106 παρ. 9
Μέθοδοι εµφάνισης της χρεωστικής διαφοράς αποτίµησης συγγενούς επιχείρησης.
∆εν υπάρχει συγγενής επιχείρηση πλην των θυγατρικών, οι οποίες και ενοποιούνται µε τη
µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
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5.8. Αρθρο 106 παρ. 9
Μέθοδοι εµφάνισης αρχικών διαφορών
αποτίµησης επί µετατροπής
επιχείρησης σε θυγατρική επιχείρηση του ιδίου οµίλου επιχειρήσεων.

συγγενούς

∆εν υπάρχουν.
5.9. Αρθρο 103 παρ. 2.
Μέθοδοι εµφάνισης του αρχικού συµψηφισµού στις επόµενες της αρχικής ενοποιήσεις.
Ο αρχικός συµψηφισµός επαναλαµβάνεται µε τα ίδια ποσά σε όλες τις επόµενες της
αρχικής, ενοποιήσεις .
5.10. Αρθρο 106 παρ. 4.
Μέθοδοι εµφάνισης της αρχικής αξίας αποτίµησης συγγενούς επιχείρησης στις επόµενες
της αρχικής ενοποίησης.
∆εν υπάρχουν συγγενείς επιχειρήσεις.

5.11. Αρθρο 103 παρ. 7.
Μέθοδοι προσδιορισµού των ποσοστών συµµετοχής, που αναλογούν στους µετόχους του
οµίλου καθώς και στους εκτός οµίλου τρίτους- µετόχους επί αµοιβαίων συµµετοχών.
∆εν υπάρχουν αµοιβαίες συµµετοχές.

5.12. Αρθρο 107 παρ. 1.
Μέθοδοι ενοποίησης θυγατρικής εξωτερικού.
∆εν υπάρχουν θυγατρικές εξωτερικού.
5.13. Αρθρο 104 παρ. 2.
Παρεκκλίσεις από την αρχή της πάγιας εφαρµογής των µεθόδων ενοποίησης.
∆εν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την αρχή της πάγιας εφαρµογής των µεθόδων ενοποίησης.

6. Αποτίµηση των ενοποιούµενων περιουσιακών στοιχείων.
6.1. Αρθρο 107 παρ. 1 περ. α’
Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων.
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Τα στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν
αποτιµηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες αποτίµησης του άρθρου 43α χωρίς καµία
παρέκκλιση.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν 3229/2004 έγινε στη χρήση 2003
αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων του οµίλου στην εύλογη αξία τους,
κατόπιν εκτίµησης από επαγγελµατίες εκτιµητές. Στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των
εταιρειών του οµίλου αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας κατά ποσό ευρώ
64.115.912,86. Το υπόλοιπο της υπεραξίας κατά ποσό ευρώ 2.159,17 και εµφανίζεται στο
λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων «∆ιαφορές αναπροσαρµογής».

6.2. Αρθρο 107 παρ. 1 περ. α’
Μέθοδοι υπολογισµού των αποσβέσεων.
Κατά τον υπολογισµό των αποσβέσεων χρησιµοποιήθηκαν οι προβλεπόµενοι από τη
νοµοθεσία συντελεστές αποσβέσεων (Π.∆. 299/2003).

6.3. Αρθρο 107 παρ. 1 περ. α’
Μέθοδοι υπολογισµού των προβλέψεων.
Εφαρµόσθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 42 ε παρ. 14.
6.4. Αρθρο 105 παρ. 1 και 43 παρ. 2.
Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών
µεθόδων.
∆εν έγινε.
6.5. Αρθρο 107 παρ. 1 περ. ι.
Παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών
ελαφρύνσεων είτε στη χρήση είτε σε προηγούµενη χρήση.
∆εν έγινε παρέκκλιση.
6.6. Αρθρο 105 παρ. 3.
Αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού µιας ενοποιούµενης
θυγατρικής επιχείρησης µε µεθόδους διαφορετικές από εκείνες που εφάρµοσε η µητρική
επιχείρηση σύµφωνα µε τους κανόνες των παρ. 1 & 2 του άρθρου 105.
∆εν έγινε παρέκκλιση.
6.7. Αρθρο 106 παρ. 3.
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Αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού συγγενών επιχειρήσεων µε
µεθόδους διαφορετικές από εκείνες που εφάρµοσε η µητρική επιχείρηση σύµφωνα µε τους
κανόνες των παρ. 1 & 2 του άρθρου 105.
∆εν συντρέχει περίπτωση.

7. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης.
7.1. Αρθρο 101 παρ. 1 και 42 ε παρ. 8.
Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς αποσβέσεως) εκτός
των διαφορών ενοποίησης.
Ως συνηµµένος πίνακας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2003

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
2004

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
2004

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004

ΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

31/12/2003

2004

2004

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

31/12/2004

31/12/2003

31/12/2004

ΕΞ. Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚ/ΣΗΣ

16,10

2.166.491,61

0,00

57.799,43

2.108.692,18

16,99,10

1.350.866,76

363.261,54

38.690,42

1.675.437,88

815.624,85

ΕΞ. ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

16,12

608.609,66

0,00

0,00

608.609,66

16,99,12

608.609,66

0,00

0,00

608.609,66

0,00

0,00

ΕΞΟ∆Α ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛ.

16,13

1.460.090,74

303.238,73

0,00

1.763.329,47

16,99,13

927.950,03

469.004,78

0,00

1.396.954,81

532.140,71

366.374,66

ΕΞ. ΚΤΗΣ. ΑΚΙΝΗΤΟΠ.

16,14

2.800.158,87

1.381,66

0,00

2.801.540,53

16,99,14

1.756.290,77

560.307,95

0,00

2.316.598,72

1.043.868,10

484.941,81

ΕΞ. ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

16,17

48.375,92

900,00

0,00

49.275,92

16,99,17

27.397,59

12.627,83

0,00

40.025,42

20.978,33

9.250,50

ΤΟΚΟΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆.

16,18

525.462,73

0,00

0,00

525.462,73

16,99,18

315.277,65

105.092,55

0,00

420.370,20

210.185,08

105.092,53

ΛΟΙΠΑ ΕΞ.ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒ.

16,19

647.101,98

0,00

0,00

647.101,98

16,99,19

647.101,97

0,00

0,00

647.101,97

0,01

0,01

8.256.291,51

305.520,39

57.799,43

8.504.012,47

5.633.494,43

1.510.294,65

38.690,42

7.105.098,66

2.622.797,08

1.398.913,81

ΣΥΝΟΛΑ

433.254,30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΚΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2003

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
2004

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
2004

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

31/12/2003

2004

2004

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

31/12/2004

31/12/2003

31/12/2004

ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α

10

67.049.791,57

0,00

589.852,14

66.459.939,43

0,00

0,00

0,00

0,00

67.049.791,57

ΑΓΡΟΙ- ΦΥΤΕΙΕΣ

10

14.780.283,98

124.153,71

0,00

14.904.437,69

0,00

0,00

0,00

0,00

14.780.283,98

14.904.437,69

ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

11

34.893.867,15

284.753,27

0,00

35.178.620,42

11,99

3.746.972,54

1.564.944,77

0,00

5.311.917,31

31.146.894,61

29.866.703,11

ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.&ΛΟΙΠ. ΕΞ/ΣΜΟΣ

12

150.711,57

0,00

0,00

150.711,57

12,99

33.613,53

13.805,81

0,00

47.419,34

117.098,04

103.292,23

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

13

2.465,15

0,00

0,00

2.465,15

13,99

831,98

369,77

0,00

1.201,75

1.633,17

1.263,40

ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ

14

443.155,77

48.703,93

0,00

491.859,70

14,99

190.393,40

86.753,30

0,00

277.146,70

252.762,37

214.713,00

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

15

0,00

38.158,90

0,00

38.158,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.158,90

117.320.275,19

495.769,81

589.852,14

117.226.192,86

3.971.811,45

1.665.873,65

0,00

5.637.685,10

113.348.463,74

111.588.507,76

ΣΥΝΟΛΑ
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66.459.939,43

7.2. Αρθρο 105 παρ. 5.
Πληροφορίες για πρόσθετες αποσβέσεις και προβλέψεις, οι οποίες σχηµατίσθηκαν από τις
ενοποιούµενες επιχειρήσεις, µόνο για φορολογικούς λόγους, στην περίπτωση που δεν
αντιλογίσθηκαν από τις ενοποιούµενες οικονοµικές καταστάσεις αλλά εµφανίζονται σε
αυτές.
∆εν υπάρχουν πρόσθετες αποσβέσεις και προβλέψεις, οι οποίες (αποσβέσεις και
προβλέψεις) να έχουν σχηµατισθεί από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις για φορολογικούς
λόγους.

7.3. Αρθρο 103 παρ. 4, εδάφιο πρώτο :
Πληροφορίες για τις διαφορές συµψηφισµού (ή ενοποίησης).
Αποσβέσεις τελικής χρεωστικής διαφοράς
ενοποίησης

Επωνυµία θυγατρικής
επιχείρησης
ΚΑΝΤΖΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΓΥΑΛΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Α.Ε.
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Α.Ε.
P.M.S. PARKING
SERVICES A.E.
ΛΟΦΟΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.

Αρχική
διαφορά
ενοποίησης
Χρεωστική
(Πιστωτική)

Μεταβολές
στη διαφορά
ενοποίησης
(Αυξήσεις Μειώσεις)

31/12/2000

248.630,76

0

248.630,76

0

16/10/2001

5.969,05

0

5.969,05

16/10/2001

5.969,05

-5.969,05

24/10/2001

-1

0

Ηµ/νία αρχικού
συµψηφισµού

22/7/2002

ΣΥΝΟΛΟ

Τελική
διαφορά
ενοποίησης
Χρεωστική
(Πιστωτική)

Σύνολο

Μεταφορά στα
αποτελέσµατα
ενοποίησης

0

0

0

248.630,76

0

0

0

0

5.969,05

0,00

0

0

0

0

0,00

-1,00

0

0

0

0

-1,00

0

0

0

0

305.944,37

51.345,56

0,00

51.345,56

311.913,42

-5.969,05

305.944,37

Μέχρι
προηγούµενη
ενοποίηση

Τρεχούσης
ενοποίησης

Υπόλοιπο
διαφοράς
ενοποίησης

51.345,56

7.4. Αρθρο 103 παρ. 4, δεύτερο εδάφιο :
Πληροφορίες για τις τυχόν αναµορφώσεις στοιχείων των ενοποιούµενων ισολογισµών των
θυγατρικών επιχειρήσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 103.
∆εν έγιναν.

8. Συµµετοχές
8.1. Αρθρο 107, παρ. 1 περ.δ’
Πληροφορίες για κάθε µία από τις επιχειρήσεις που δεν αναφέρονται στις προηγούµενες
παραγράφους 3.1 έως 3.4.
∆εν υπάρχουν άλλες συµµετοχές, πλην των προαναφερόµενων.
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9. Προβλέψεις & υποχρεώσεις.
9.1. Αρθρο 101, παρ. 1 & 42 ε παρ. 14 .
Ανάλυση των ενοποιηµένων λογαριασµών «λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι
σηµαντικό.
Λοιπές προβλέψεις δεν υπάρχουν. Οι προβλέψεις που αναφέρονται στον Ενοποιηµένο
Ισολογισµό για ποσόν ευρώ 88.297,54 αποτελούν εξ΄ ολοκλήρου πρόβλεψη για
αποζηµίωση προσωπικού της µητρικής.
9.2. Αρθρο 107, παρ.1 περ. ζ.
Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται στον
ενοποιηµένο ισολογισµό.
∆εν υπάρχουν.
9.3. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ια΄
Η διαφορά φόρου ανάµεσα στο φόρο που βαρύνει τη χρήση και τις προηγούµενες χρήσεις
και στο φόρο που έχει ήδη καταβληθεί ή οφείλεται για τις χρήσεις αυτές, εφόσον η
διαφορά αυτή για όλες τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις είναι σηµαντική και δεν εµφανίζεται
στο σύνολό της σε ιδιαίτερο κονδύλι του παθητικού του ενοποιηµένου ισολογισµού.
∆εν υπάρχουν.
9.4. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. στ΄
Το συνολικό ποσόν των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό, οι
οποίες λήγουν µετά από πέντε έτη.
Ληφθείσες εγγυήσεις της µητρικής εταιρείας
συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων :

449.352,40 €

9.5. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. στ΄
Το συνολικό ποσόν των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό, οι
οποίες καλύπτονται µε εµπράγµατη ασφάλεια που έχει παρασχεθεί από περιλαµβανόµενες
στην ενοποίηση επιχειρήσεις µε ένδειξη του είδους και της µορφής της ασφάλειας.
Οµολογιακό ∆άνειο ποσού 20 εκατ. Ευρώ της θυγατρικής «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.»
προς την ALPHA BANK µε παραχώρηση υποθήκης επί του ακινήτου VESOMARE
ιδιοκτησίας της µητρικής εταιρείας.

10. Μεταβατικοί Λογαριασµοί.
10.1. Αρθρο 101, παρ. 1 & 42 ε παρ. 12.
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Ανάλυση κονδυλίων των ενοποιηµένων µεταβατικών λογαριασµών «Εσοδα χρήσεως
εισπρακτέα» , «Εξοδα χρήσεως δεδουλευµένα» και “Εσοδα επόµενων χρήσεων ”.
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων
α) Μητρικής εταιρείας

Ποσό

Ενοίκια εποµένων χρήσεων (ενοίκια γης στο Ιλιον)

102.063,71*

Συνδροµές-εισφορές σε Επαγγελµατικές Οργανώσεις

1.321,19

Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης

9.488,12

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων

122,39

Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά

552,40

∆ιάφορα έξοδα

394,99
113.942,80

Σύνολο

* Η εταιρεία έχει συνάψει 30ετές Συµφωνητικό για τη µίσθωση του ακινήτου επί του
οποίου έχει προχωρήσει σε ανέγερση του Ψυχαγωγικού Κέντρου “ Escape”, στο Ιλιον
Αττικής.
β) Θυγατρικής

εταιρείας «ΛΟΦΟΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ

Ποσό

Α.Ε.»
Εξοδα τηλεπικοινωνιών
Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης
Κοινόχρηστες δαπάνες
Σύνολο

Σύνολο Εξόδων εποµένων χρήσεων (α& β)

182,27
44.444,99
178,59
44.805,85

158.748,65

2. Eσοδα εποµένων χρήσεων
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Εταιρεία
Μητρική –REDS A.E.
Θυγατρική –ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.
Σύνολο

Ποσό
2.039.388,76
259.462,00
2.298.850,78

Το ποσό των ευρώ 2.039.388,76 αφορά σε προκαταβολές µισθωµάτων για τη
µίσθωση χώρων στα Ψυχαγωγικά Κέντρα «Veso-Mare» στην Πάτρα και «Escape»
στο Ίλιον Αττικής, της µητρικής REDS AE
Το ποσό των ευρώ 259.462,00 αφορά σε πώληση κατοικιών βάσει προσυµφώνου,
της θυγατρικής.

3. Eξοδα χρήσεως δουλευµένα
α) Μητρικής εταιρείας

Ποσό

Εξοδα τηλεπικοινωνιών

1.315,55

Εξοδα ηλεκτροδότησης

3.026,21

Εξοδα κινητής τηλεφωνίας

589,60

Εξοδα ασφάλισης προσωπικού

1.594,71

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

7.749,23

Κοινόχρηστες δαπάνες

3.333,33

Εξοδα ύδρευσης

1.998,99

Σύνολο

19.607,62

β) Θυγατρικής εταιρείας «P.M.S. Α.Ε.»

Ποσό

Κοινόχρηστες δαπάνες

257,50

Σύνολο

257,50
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γ) Θυγατρικής

εταιρείας «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ

Ποσό

Α.Ε.»
Τόκοι & συναφή έξοδα

118.112,49

Σύνολο

118.112,49

Σύνολο Εξόδων χρήσεως δουλευµένων (α-β&γ)

137.977,61

11. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες.
11.1. Αρθρο 101, παρ. 1 & 42 ε παρ. 9.
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από τις ενοποιούµενες εταιρείες.
Χορηγηθείσες εγγυήσεις της µητρικής εταιρείας

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
1 ΥΠΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
2 Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ
Ε.Ε ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ
3 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΞΙΑ
16.140,87
2.232.368,30

1.173.969,23
24.000.000,0
4 ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ *
0
19.216.434,0
5 Ε.Ε ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
0
46.638.912,4
Σύνολο
0
* Αφορά σε παραχώρηση υποθήκης επί του ακινήτου VESOMARE ιδιοκτησίας της
Εταιρείας υπέρ της ALPHA BANK, προς εξασφάλιση υποχρέωσης της θυγατρικής
«ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.», ύψους 20 εκατ. €.
Ε/Ε ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ
Α/Α

ΑΡ. Ε/Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΞΙΑ €

1

27742640

EFG EUROBANK ERGASIAS

ΧΡΟΝΟΣ ΑΤΕΤΕ

135.000,00

2

42/50778

STADIUM ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ

110.778,00

3

100/636246-0/Γ

EFG EUROBANK ERGASIAS
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ

STER CENTURY GREECE ΑΕ

1.600.800,00

4

145/Α431/1799

OPTIK ART Μ ΕΠΕ

15.260,45

5

10993483

ALPHA BANK
ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΤΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

6

1054000035

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

7

1675361808

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

OVERLOAD ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΨΥΧΑΓ. ΑΕ

18.642,00

8

2/51942

EFG EUROBANK ERGASIAS

OVERLOAD ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΨΥΧΑΓ. ΑΕ

18.642,00

9

167/537/1812

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΕ

34.944,00

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4.402,05

TINY STORES AE

11.740,00
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CASUAL ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΕ

10

50076

NOVA BANK

31.200,00

11

167/Α744/1184

ALPHA BANK

ΤΟΠ ΑΞΕΣΟΡΙ ΑΕΒΕ

7.044,00

12

902141

EFG EUROBANK ERGASIAS

VIVERE ENTERTAINMENT AE

11.833,92

13

7266029

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΑΗ∆ΟΝΑΚΙΑ ΑΕ

5.250,08

14

100/813927-0

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

210.000,00

15

7148/029

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΑΗ∆ΟΝΑΚΙΑ ΑΕ

16.831,80

ΣΥΝΟΛΟ

2.232.368,30

Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Α/Α

ΑΡ. Ε/Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΞΙΑ €

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

465.295,72

1
2

362/A73/950

ALPHA BANK

PALMIE AE

27.760,00

3

1578

ASPIS BANK

ΤΡΙΑ ΕΛ (3L) ΑΕ

34.000,00

4

1941001447

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

INTERSPORT ATHLETICS ΑΕ

13.068,54

5

ΕΠΙΤΑΓΗ 33143181-5

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

3.844,97

6

100/181186-0

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

FONTANA - ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

630.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.173.969,23

Ε.Ε ΓΙΑ ΕΞ/ΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
Α/Α

ΑΡ. Ε/Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΞΙΑ €

1

101/∆93956/176496

ALPHA BANK

ΟΤΕ

19.216.434,00

ΣΥΝΟΛΟ

19.216.434,00 *

(*) Η µητρική εταιρεία έχει αναλάβει, βάσει της από 28.02.2002 σύµβασης συνεργασίας µε
την ΟΤΕ Α.Ε., τη δέσµευση να καταβάλει ελάχιστο τίµηµα ποσού € 19.216.434,00 για την
εξαγορά του 33% των µετοχών που κατέχει η ΟΤΕ ΑΕ στην θυγατρική
ΛΟΦΟΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε., κατά τη στιγµή που θα επιλέξει να εξέλθει από τη θυγατρική. Για την
εξασφάλιση της παραπάνω υποχρέωσης έχει παρασχεθεί η ως άνω σχετική εγγυητική
επιστολή.
Χορηγηθείσες εγγυήσεις της εταιρείας «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.»
02.03.000 Ε/Ε ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΞΙΑ €
ΑΡ. Ε/Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
444/Α94/150

ALPHA BANK

ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ
2004

100.000,00
100.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

02.90.002 Ε/Ε ΑΝΤ.ΚΡΑΤ.ΚΑΛΗΣ ΕΚΤ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΡ. Ε/Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

101/Α27708/181418

ALPHA BANK

ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ €
9.572,00
9.572,00

Χορηγηθείσες εγγυήσεις της εταιρείας «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Α.Ε.»
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Αριθµός Εγγυητικής
Επιστολής

Τράπεζα

Εταιρεία

101/∆96024/180142

ΑLPHA BANΚ

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ

Αξία
1.050.000,00
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Χορηγηθείσες εγγυήσεις της εταιρείας «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Αριθµός Εγγυητικής
Επιστολής

Τράπεζα

Εταιρεία

Αξία

182/845247

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Κτηµατική Εταιρία ∆ηµοσίου

44.138,07

182/937696

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Κτηµατική Εταιρία ∆ηµοσίου

44.138,07

182/789236

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Κτηµατική Εταιρία ∆ηµοσίου

44.138,07

Σύνολο

132.414,21

12. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.
12.1. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ιβ΄.
Τα ποσά που καταβλήθηκαν µέσα στη χρήση για αµοιβές στα µέλη διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της µητρικής επιχείρησης για άσκηση των
καθηκόντων τους, τόσο στη µητρική επιχείρηση, όσο και στις θυγατρικές επιχειρήσεις.
Αµοιβές µελών ∆.Σ. για την εταιρεία «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» ως πίνακας :

Α.Α.

ΜΕΛΗ ∆.Σ.

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΣΟ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

1

ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

1/1- 31/12/2004

ΓΟΥΝΑΡΗ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ

14.416,98

1/1- 31/12/2004

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 6 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

14.416,98

1/1- 31/12/2004

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 4 - ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11.909,14

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 27
ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ

14.416,98

2
3

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

4

1/1 - 31/12/2004

5

ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

1/1 - 31/12/2004

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 ∆ΡΟΣΙΑ

14.416,98

6

ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

1/1- 31/12/2004

ΠΑΤΡ. ΦΩΤΙΟΥ 18 - 20

14.416,98
83.994,04

12.2. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ιβ΄.
Οι υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για συντάξεις σε αποχωρήσαντα
µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της µητρικής.
∆εν υπάρχουν.
12.3. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ιγ΄.
Τα ποσά των προκαταβολών και πιστώσεων που δόθηκαν στα µέλη των διοικητικών,
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της µητρικής επιχείρησης από αυτήν ή από µια από
τις θυγατρικές µε µνεία του επιτοκίου, των βασικών όρων χορήγησης και των συνολικών
ποσών που έχουν επιστραφεί µέχρι το τέλος της κλειόµενης χρήσεως.
∆εν υπάρχουν.
12.4. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ιγ΄.
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Οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί για λογαριασµό των µελών των διοικητικών,
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων υπό µορφή οποιασδήποτε εγγύησης.
∆εν υπάρχουν.

13. Αποτελέσµατα χρήσεως.
13.1. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. η΄.
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές
αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42 ε παρ. 15 περ. α΄).
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών προέρχεται από τη µητρική εταιρία και τις θυγατρικές
«ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» και «PMS PARKING SYSTEMS AE”
Ανάλυση εσόδου
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Εσοδα από την εκµίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων
Ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας
Σύνολο

Ποσό
1.204.899,03
15.419.817,53
25.702.450,47
42.327.167,03

13.2. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. θ΄.
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και
κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους «από τις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται
στην ενοποίηση». ∆ιευκρινίζεται ότι στο «∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό»
περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό
προσωπικό», οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.
Μέσος όρος προσωπικού

: 53

Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες
- ∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτοµα
- Eργατοτεχνικό προσωπικό
άτοµα

: 33
: 20

Ανάλυση αµοιβών και εξόδων προσωπικού
1.

Αµοιβές ∆ιοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού
Μισθοί
Κοινωνικές Επιβαρύνσεις
Σύνολο

2.

Αµοιβές Εργατοτεχνικού προσωπικού
Ηµεροµίσθια
Κοινωνικές Επιβαρύνσεις
Σύνολο

1&2

Γενικό Σύνολο

Ποσό
942.718,97
207.913,52
1.150.632,49
Ποσό
262.463,03
176.459,79
438.922,82
1.589.555,31

13.3. Αρθρο 101, παρ. 1 και 42 ε περ. 15β΄.
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Ανάλυση των ενοποιηµένων ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλ. των λογαριασµών
«έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»).
Αν τα ποσά των ενοποιηµένων λογαριασµών «έκτακτες ζηµίες» και «έκτακτα κέρδη» είναι
σηµαντικά, κατ΄ εφαρµογή της διατάξεως των άρθρων 101 παρ. 1 και 42 ε παρ. 15β,
παρατίθεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γεν.
Λογ. Σχεδίου).

ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α
81.00
α. Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα
β. Συναλλαγµατικές διαφορές
γ. Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α
81.01
α. Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα
(αποζηµίωση
χρήσης
θυγατρ.
ΚΑΝΤΖΑ)
β. Ενοίκια καταστηµάτων λόγω λύσης
µίσθωσης
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ZHMIEΣ 81.02
α. Ζηµίες
από
ανάκληση
απαλλοτριώσεων (Μητρικής)
β. ∆ιαγραφή παγίου (εξ.ίδρυσης & α΄εγκ.
Θυγατρ. PMS)
γ. Λοιπές
έκτακτες
ζηµίες
(Αυτοαποζηµίωση
λόγω
απαλλοτρίωσης θυγατρ. ΚΑΝΤΖΑ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡ∆Η 81.03
α. Λοιπά έκτακτα κέρδη (Αποζηµίωση
λόγω
απαλλοτρίωσης
θυγατρ.
ΚΑΝΤΖΑ)
ΣΥΝΟΛΟ

42,46
229,21
801,62
1.073,29

19.031,47

61.847,46
80.878,93

271.629,09
19.109,01
50.452,04

341.190,14

1.808.340,41

1.808.340,41

13.4. Αρθρο 105, παρ. 5 και 107, παρ. 1 περ. ι και ια.
Πληροφορίες για το πόσο επηρεάσθηκαν τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα (κλειόµενης και
προηγουµένων χρήσεων) από τις πρόσθετες αποσβέσεις και προβλέψεις που
σχηµατίσθηκαν από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις για λόγους φορολογικούς.
∆εν σχηµατίσθηκαν από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις πρόσθετες αποσβέσεις και
προβλέψεις για λόγους φορολογικούς.
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13.5. Αρθρο 101, παρ. 1 και 42 ε παρ. 15-β.
Ανάλυση των ενοποιηµένων λογαριασµών “Εσοδα προηγούµενων χρήσεων”, “Εσοδα από
προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων” και “Εξοδα προηγούµενων χρήσεων”.
ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
82.00
α. ΦΠΑ (Prorata) Eκκαθαριστικής ∆ήλωσης 2003
(Μητρικής)
β. Φόροι
τέλη
προηγούµενων
χρήσεων
(Μητρικής)
γ. Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων (ΦΠΑ∆ΕΗ- ΟΤΕ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ κ.λπ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
82.01
α. Λοιπά έσοδα προηγουµένων χρήσεων (θυγατρ.
ΛΟΦΟΣ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟ∆Α
ΑΠΟ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 84.00
α. Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις
αποζηµίωσης προσωπικού
ΣΥΝΟΛΟ

3.443,93
65.333,53
34.196,33
102.973,79

88,50
88,50

8.571,73
8.571,73

14. Σηµαντικά γεγονότα που έχουν επέλθει µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται
στην ενοποίηση.
14.1. Αρθρο 104, παρ. 7 δεύτερο εδάφιο.
Σηµαντικά γεγονότα που αφορούν είτε την περιουσιακή διάρθρωση, είτε τη
χρηµατοοικονοµική θέση είτε τα αποτελέσµατα χρήσης µια επιχείρησης που
περιλαµβάνεται στην ενοποίηση και τα οποία έχουν επέλθει µεταξύ της ηµεροµηνίας
κλεισίµατος του ισολογισµού της άνω επιχείρησης και της ηµεροµηνίας µε την οποία
καταρτίζονται οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
∆εν υπάρχουν.

15. Λοιπές πληροφορίες.
15.1. Αρθρο 104, παρ. 9.
Παροχή πληροφοριών για σύγκριση των στοιχείων των διαδοχικών ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων στην περίπτωση σηµαντικών αλλαγών στη σύνθεση του οµίλου.
∆εν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές.
15.2. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ιδ΄.
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Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας
που ισχύει κάθε φορά.
∆εν υπάρχουν.
15.3. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ιδ’.
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών
της αρτιότερης πληροφόρησης των µετόχων, των εταίρων και των τρίτων και της
παρουσίασης µιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των
αποτελεσµάτων χρήσεως ενός συνόλου επιχειρήσεων που συνδέονται µεταξύ τους µε τις
σχέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42 ε.
Η µητρική εταιρεία «REDS A.E.», έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 1998 και
τα οικονοµικά αποτελέσµατα κρίθηκαν οριστικά και ακριβή.
Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 1999 έως και 2004, η διοίκηση της Εταιρείας
εκτιµά ότι µετά από φορολογικό έλεγχο δεν θα προκύψουν υποχρεώσεις, που θα
επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική θέση της Εταιρείας.
Η θυγατρική εταιρεία «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» έχει ελεγχθεί φορολογικά , έως την
χρήση 1998, επίσης η θυγατρική «P.M.S. PARKING SYSTEMS A.E.» έχει ελεγχθεί µέχρι
και τη χρήση 2002.
Οι θυγατρικές εταιρείες «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΛΟΦΟΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές από της
ιδρύσεώς τους (χρήση 2001).

Μαρούσι, 20 Απριλίου 2005

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆.Σ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.
ΚΟΥΤΡΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆.
ΑΝΑΛΥΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π.
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα, που αποτελείται από - 19 - σελίδες, είναι αυτό
που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 22 Απριλίου
2005.
Αθήνα, 22 Απριλίου 2005
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΓΡΑΤΣΙΑ - ∆ΡΟΜΠΑΚΗ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13071

Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
Της REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις
διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που
αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2004.
ΠΑΡ. 1.
Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν
χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.
(α)

Αρθρο 42 α. παρ. 3. :

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της
πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
∆εν έγινε.
(β)

Αρθρο 42β παρ. 1. :

Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του
Ισολογισµού και του λογαριασµού “αποτελέσµατα χρήσεως”.
∆εν έγινε.
(γ)

Αρθρο 42β παρ. 2. :

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ)

Αρθρο 42β παρ. 3. :

Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η
ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
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(ε)

Αρθρο 42β παρ. 4. :

Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για
τις οποίες (συµπτύξεις), συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
∆εν έγινε.
(στ)

Αρθρο 42β παρ. 5. :

Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα
µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.
∆εν έγιναν

ΠΑΡ. 2.
(α)

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αρθρο 43α παρ. 1-α. :

Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων
καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.
1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του
κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας
τους η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και
µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.
2. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως.
3. Οι συµµετοχές κατά 100% στις θυγατρικές εταιρείες «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»,
«ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», κατά 99,999% στην θυγατρική
«P.M.S. PARKING SYSTEMS A.E.», και κατά 67% στην εταιρεία «ΛΟΦΟΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.», αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως τους, βάσει του Π.∆. 186/92.
Εάν η αποτίµηση των συµµετοχών είχε γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του
άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε διαφορά αποτιµήσεως
ύψους
3.117.266,71 η οποία θα έπρεπε να καλυφθεί µε σχετική πρόβλεψη. Αυτό προκύπτει
από τους τελευταίους νόµιµα συντεταγµένους ισολογισµούς των εταιρειών αυτών. Οι
ως άνω εταιρείες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-α. :

Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.), και
λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών.
∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόµισµα.
(γ)

Αρθρο 43 παρ. 2. :

Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών
µεθόδων αποτιµήσεως.
∆εν έγιναν.
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(δ)

Αρθρο 43 παρ. 7-β. :

Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των
αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
∆εν έγινε.
(ε)

Αρθρο 43 παρ. 7-γ. :

Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών
αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
∆εν υπάρχει διαφορά.
(στ)

Αρθρο 43 παρ. 9. :

Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο,
αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της
κινήσεως του λογαριασµού “∆ιαφορές αναπροσαρµογής”.
Στη χρήση 2003 η εταιρεία προχώρησε σε αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της
στην εύλογη αξία τους, κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.3229/2004. Η
διαφορά αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων, ανήλθε σε ευρώ 6.693459,86.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 µε Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της 24/06/2004 και µε την υπ΄αριθµ. Κ2-8289/01-07-2004 Απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας κατά το ως άνω ποσό.
7

ΠΑΡ. 3.
(α)

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Αρθρο 42ε παρ. 8. :

Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
Ως συνηµµένος πίνακας .

(β)

Αρθρο 43 παρ. 5-δ. :

Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
∆εν έγιναν.
(γ)

Αρθρο 43 5-ε. :

Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
∆εν σχηµατίσθηκαν.
(δ)

Αρθρο 43 παρ. 3-ε. :
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Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως),
που αφορούν τη χρήση.
Ως συνηµµένος πίνακας .
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΚΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2003

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
2004

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
2004

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

31/12/2003

2004

2004

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

31/12/2004

31/12/2003

31/12/2004

185.983,57

ΕΞ. Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚ/ΣΗΣ

16,10

1.274.346,27

0,00

0,00

1.274.346,27

16,99,10

902.379,19

185.983,51

0,00

1.088.362,70

371.967,08

ΕΞ. ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

16,12

608.609,66

0,00

0,00

608.609,66

16,99,12

608.609,66

0,00

0,00

608.609,66

0,00

0,00

ΕΞΟ∆Α ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛ.

16,13

1.147.964,62

108.286,10

0,00

1.256.250,72

16,99,13

775.536,87

260.757,04

0,00

1.036.293,91

372.427,75

219.956,81

ΕΞ. ΚΤΗΣ. ΑΚΙΝΗΤΟΠ.

16,14

761.358,60

0,00

0,00

761.358,60

16,99,14

469.848,21

152.271,63

0,00

622.119,84

291.510,39

139.238,76

ΕΞ. ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

16,17

40.919,37

900,00

0,00

41.819,37

16,99,17

24.425,91

10.477,58

0,00

34.903,49

16.493,46

6.915,88

ΤΟΚΟΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆.

16,18

525.462,73

0,00

0,00

525.462,73

16,99,18

315.277,65

105.092,55

0,00

420.370,20

210.185,08

105.092,53

ΛΟΙΠΑ ΕΞ.ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒ.

16,19

647.101,98

0,00

0,00

647.101,98

16,99,19

647.101,97

0,00

0,00

647.101,97

0,01

0,01

5.005.763,23

109.186,10

0,00

5.114.949,33

3.743.179,46

714.582,31

0,00

4.457.761,77

1.262.583,77

657.187,56

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2003

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
2004

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
2004

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004

ΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

31/12/2003

2004

2004

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

31/12/2004

31/12/2003

31/12/2004

ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α

10

4.804.111,95

0,00

0,00

4.804.111,95

0,00

0,00

0,00

0,00

4.804.111,95

ΑΓΡΟΙ- ΦΥΤΕΙΕΣ

10

8.285.737,16

124.153,71

0,00

8.409.890,87

0,00

0,00

0,00

0,00

8.285.737,16

8.409.890,87

ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

11

32.006.324,62

284.753,27

0,00

32.291.077,89

11,99

3.502.087,71

1.381.449,93

0,00

4.883.537,64

28.504.236,91

27.407.540,25

ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.&ΛΟΙΠ. ΕΞ/ΣΜΟΣ

12

102,71

0,00

0,00

102,71

12,99

102,70

0,00

0,00

102,70

0,01

0,01

4.804.111,95

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

13

2.465,15

0,00

0,00

2.465,15

13,99

831,98

369,77

0,00

1.201,75

1.633,17

1.263,40

ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ

14

374.321,00

48.703,93

0,00

423.024,93

14,99

165.993,66

69.798,05

0,00

235.791,71

208.327,34

187.233,22

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

15

0,00

38.158,90

0,00

38.158,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.158,90

45.473.062,59

495.769,81

0,00

45.968.832,40

3.669.016,05

1.451.617,75

0,00

5.120.633,80

41.804.046,54

40.848.198,60

ΣΥΝΟΛΑ
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Αρθρο 43 παρ. 3-γ. :

(ε)

Τα ποσά και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην
παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως
δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.
∆εν υπάρχουν.
(στ)

Αρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α’ και β’ :

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων “Έξοδα ερευνών και αναπτύξεων”,
“Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας” και “Υπεραξία επιχειρήσεως
(“GOODWILL)”.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 4.
(α)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 43α παρ. 1-β. :

Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
P.M.S. PARKING SYSTEMS A.E.
ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ %
100,00%
100,00%
99,99%
67,00%

(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα
ευθυνόµενος εταίρος.
∆εν συντρέχει περίπτωση.
(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιε. :

Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
Η εταιρεία ως µητρική συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες
περιλαµβάνονται οι κατά 100% θυγατρικές : «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», «ΓΥΑΛΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», η κατά 99,99% θυγατρική «P.M.S. PARKING
SYSTEMS A.E.» και η κατά 67% θυγατρική «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.». Επιπροσθέτως
η εταιρεία ως θυγατρική της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.» ενοποιείται στις
οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής.
ΠΑΡ. 5.
(α)

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Αρθρο 43α παρ. 1-ια. :

Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43,
για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
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∆εν υπάρχουν αποθέµατα.

(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-ι. :

∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους
οφείλονται.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 6.
(α)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρθρο 43α παρ. 1-δ. :

Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.
ΑΡΙΘΜΟΣ
Κοινές Ανώνυµες
Μετοχές
(β)

39.610.265

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ σε €
1,70

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ σε €
67.337.450,50

Αρθρο 43α παρ. 1-γ. :

Εκδοθείσες µετοχές µέσα στην χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
Η Εταιρεία µε Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 24/06/2004
και µε την υπ΄ αριθµ. Κ2-8289/01-07-2004 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης,
προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 13.467.490,10 που
προήλθε α) από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού, το οποίο είχε σχηµατισθεί κατά την χρήση
2003, από αναπροσαρµογή παγίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 15 του ν.
3229/2004, κατά ποσό ευρώ 6.693.459,86 και β) από κεφαλαιοποίηση ποσού 6.774.030,24
από «∆ιαφορά έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο». Εκδόθηκαν 7.922.053 νέες κοινές
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,70 €. Ετσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου
της εταιρείας την 31.12.2004 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 67.337.450,50 και διαιρείται
σε 39.610.265 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,70 € η κάθε µία.

(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10 :

Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’ αυτούς δικαιώµατα.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιστ. :

Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.
∆εν αποκτήθηκαν.

ΠΑΡ. 7.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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(α)

Αρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. ∆. :

Ανάλυση του λογαριασµού “Λοιπές προβλέψεις”, αν το ποσό του είναι σηµαντικό.
∆εν υπάρχουν.
Σύµφωνα µε το άρθρο 43α παρ. 1-ιζ΄ παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισµού των
προβλέψεων αποζηµιώσεως του προσωπικού.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης σχηµατίστηκαν προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
ύψους 17.422,07 €, για το σύνολο του απασχολούµενου προσωπικού για συνταξιοδότηση
το οποίο
ανέρχεται την 31/12/2004 σε 26 άτοµα. Το σωρευτικό ύψος ανέρχεται σε
88.297,54 €.
(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-ζ. :

Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π., που δεν εµφανίζονται στους
λογαριασµούς τάξεως και υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και
οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
Η Εταιρία έχει αναλάβει, βάσει της από 28.02.2002 σύµβασης συνεργασίας µε την ΟΤΕ
Α.Ε., τη δέσµευση να καταβάλει ελάχιστο τίµηµα ποσού € 19.216.434,00 για την εξαγορά
του 33% των µετοχών που κατέχει η ΟΤΕ ΑΕ στην εταιρία ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.,
κατά τη στιγµή που θα επιλέξει να εξέλθει από τη θυγατρική. Για την εξασφάλιση της
παραπάνω υποχρέωσης έχει παρασχεθεί εγγυητική επιστολή όπως αναλύεται στο Παρ. 9
«Λογ/µοί Τάξεως».
(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιβ. :

Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να
προκύψουν σε βάρος τη κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, εφ’ όσον δεν
εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
∆εν υπάρχουν.
(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1-στ. :

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Ληφθείσες εγγυήσεις
συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων :
(ε)

449.352,40 €

Αρθρο 43α παρ. 1-στ. :

Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 8.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρθρο 42ε παρ. 12. :

125

Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών , “Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα”,
“Εξοδα χρήσεως δουλευµένα” και “Εσοδα επόµενων χρήσεων ”.

Ποσό
Εξοδα επόµενων χρήσεων :
Ενοίκια εποµένων χρήσεων (ενοίκια γης στο Ιλιον)
102.063,71*
Συνδροµές- εισφορές σε Επαγγελµατικές Οργανώσεις
1.321,19
Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης
9.488,12
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων
122,39
Τηλεφωνικά Τηλεγραφικά
552,40
∆ιάφορα έξοδα
394,99
Σύνολο
113.942,80
* Η εταιρεία έχει συνάψει 30ετές Συµφωνητικό για τη µίσθωση του ακινήτου επί του
οποίου έχει προχωρήσει σε ανέγερση του Ψυχαγωγικού Κέντρου “ Escape”, στο Ιλιον
Αττικής.
Εσοδα επόµενων χρήσεων :
Προκαταβολές µισθωµάτων στα Ψ.Κ. «Veso-Mare» &
«Escape»

Ποσό
2.039.388,76

Ποσό
1.315,55
3.026,21
589,60
1.594,71
7.749,23
3.333,33
1.998,99
19.607,62

Εξοδα χρήσεως δουλευµένα :
Εξοδα τηλεπικοινωνιών
Εξοδα ηλεκτροδότησης
Εξοδα κινητής τηλεφωνίας
Εξοδα ασφάλισης προσωπικού
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κοινόχρηστες δαπάνες
Εξοδα ύδρευσης
Σύνολο

ΠΑΡ. 9.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Αρθρο 42ε παρ. 11. :
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή
από τις πληροφορίες της επόµενης παρ. 10.
Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων εµπραγµάτων ασφαλειών αφορούν :
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
1 ΥΠΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
2 Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ
Ε.Ε ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ
3 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
4 ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ *
5 Ε.Ε ΓΙΑ ΕΞ/ΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
Σύνολο

ΑΞΙΑ
16.140,87
2.232.368,30
1.173.969,23
24.000.000,00
19.216.434,00
46.638.912,40
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Ε/Ε ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ
Α/Α

ΑΡ. Ε/Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΞΙΑ €

1

27742640

EFG EUROBANK ERGASIAS

ΧΡΟΝΟΣ ΑΤΕΤΕ

135.000,00

2

42/50778

STADIUM ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ

110.778,00

3

100/636246-0/Γ

EFG EUROBANK ERGASIAS
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ

STER CENTURY GREECE ΑΕ

1.600.800,00

4

145/Α431/1799

OPTIK ART Μ ΕΠΕ

15.260,45

5

10993483

ALPHA BANK
ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΤΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

6

1054000035

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

7

1675361808

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

OVERLOAD ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΨΥΧΑΓ. ΑΕ

18.642,00

8

2/51942

EFG EUROBANK ERGASIAS

OVERLOAD ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΨΥΧΑΓ. ΑΕ

18.642,00

9

167/537/1812

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΕ

34.944,00
31.200,00

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4.402,05

TINY STORES AE

11.740,00

10

50076

NOVA BANK

CASUAL ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΕ

11

167/Α744/1184

ALPHA BANK

ΤΟΠ ΑΞΕΣΟΡΙ ΑΕΒΕ

7.044,00

12

902141

EFG EUROBANK ERGASIAS

VIVERE ENTERTAINMENT AE

11.833,92

13

7266029

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΑΗ∆ΟΝΑΚΙΑ ΑΕ

5.250,08

14

100/813927-0

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

210.000,00

15

7148/029

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΑΗ∆ΟΝΑΚΙΑ ΑΕ

16.831,80

ΣΥΝΟΛΟ

2.232.368,30

Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΞ/ΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Α/Α

ΑΞΙΑ €

ΑΡ. Ε/Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2

362/A73/950

ALPHA BANK

PALMIE AE

27.760,00

3

1578

ASPIS BANK

ΤΡΙΑ ΕΛ (3L) ΑΕ

34.000,00

465.295,72

1

4

1941001447

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

INTERSPORT ATHLETICS ΑΕ

13.068,54

5

ΕΠΙΤΑΓΗ 33143181-5

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

3.844,97

6

100/181186-0

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

FONTANA - ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

630.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.173.969,23

* Αφορά σε παραχώρηση υποθήκης επί του ακινήτου VESOMARE ιδιοκτησίας της
Εταιρείας υπέρ της ALPHA BANK, προς εξασφάλιση υποχρέωσης της θυγατρικής
«ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.», ύψους 20 εκατ. €.

Ε.Ε ΓΙΑ ΕΞ/ΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
Α/Α

ΑΡ. Ε/Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΞΙΑ €

1

101/∆93956/176496

ALPHA BANK

ΟΤΕ

19.216.434,00

ΣΥΝΟΛΟ

19.216.434,00

ΠΑΡ. 10.

ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Αρθρο 42ε. παρ. 9. :
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
Ως ανάλυση παρ. 9 άρθρο 42ε παρ.11.

ΠΑΡ. 11.

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ
127

∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

(α)

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. :

Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.

(β)

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. :

Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την
παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.

(γ)

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιδ. :

∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών
συµβουλίων και διαχειριστές).
∆εν υπάρχουν.

ΠΑΡ. 12.
(α)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αρθρο 43α παρ. 1-η. :

Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος
εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 43ε παρ. 15 εδάφιο α’).
Ανάλυση Εσόδου
Έσοδα από κατασκευή κτιρίων & τεχνικών έργων
Εκµίσθωση ακινήτων
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Σύνολο
(β)

Ποσό
8.045.033,23
4.812.365,64
1.696.403,79
14.553.802,66

Αρθρο 43α παρ. 1-θ. :

Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και
κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο “∆ιοικητικό
(υπαλληλικό), προσωπικό” περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµοιβόµενο προσωπικό και
στο “εργατοτεχνικό προσωπικό” οι αµοιβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.

Μέσος όρος προσωπικού – (διοικητικό – υπαλληλικό) άτοµα

: 26

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού :
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Αµοιβές
και
έξοδα
∆ιοικητικού
(υπαλληλικού) προσωπικού
Μισθοί
Κοινωνικές Επιβαρύνσεις και βοηθήµατα
Σύνολο

Ποσό
860.271,13
181.964,61
1.042.235,74

Αρθρο 42ε παρ. 15-β. :

(γ)

Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών
“έκτακτα και ανόργανα έξοδα” και “έκτακτα και ανόργανα έσοδα). Αν τα ποσά των
λογαριασµών “έκτακτες ζηµίες” και “έκτακτα κέρδη” είναι σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της
διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους
λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α 81.00
(1)
α.
β.
γ.

Φορολογικά και λοιπά πρόστιµα
Συναλλαγµατικές διαφορές
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα
8

(2)
α.

(3)
α.
β.

(4)
α.

2,46
229,21
0,50
232,17

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α 81.01
ΕΝΟΙΚΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
10 ΣΥΝΟΛΟ
9

ΛΟΓΩ

ΛΥΣΗΣ

61.847,46
61.847,46

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 81.02
11 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ
(ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)
12 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ
(Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ)
13 ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

248.495,93

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

23.133,16
271.629,09

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡ∆Η 81.03
14 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡ∆Η

43,96

Αρθρο 42ε παρ. 15-β. :

(δ)

Ανάλυση των λογαριασµών “Εσοδα προηγούµενων χρήσεων”, “Εσοδα από προβλέψεις
προηγούµενων χρήσεων” και “Εξοδα προηγούµενων χρήσεων”.

α.
β.
γ.

ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 82.00
ΦΠΑ (Prorata) Eκκαθαριστικής ∆ήλωσης 2003
Φόροι τέλη προηγούµενων χρήσεων
Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ

3.443,93
65.333,53
13.199,62
81.977,08
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α.

ΕΣΟ∆Α
ΑΠΟ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ 84.00
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις αποζηµίωσης
προσωπικού

5.368,53

ΠΑΡ. 13 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

(στ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιζ :

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται
αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της
πιστής εικόνας.

Μέχρι και τη χρήση 1998 τα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρεία έχουν κριθεί οριστικά
και ακριβή από τις φορολογικές αρχές.
Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι µετά από
φορολογικό έλεγχο δεν θα προκύψουν υποχρεώσεις, που θα επηρεάσουν σηµαντικά την
οικονοµική θέση της Εταιρείας.
Μαρούσι, 20 Απριλίου 2005

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆.Σ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.
ΚΟΥΤΡΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆.
ΑΝΑΛΥΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π.
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα, που αποτελείται από - 14 - σελίδες, είναι αυτό
που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία, 21 Απριλίου
2005.
Αθήνα, 21 Απριλίου 2005
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΓΡΑΤΣΙΑ - ∆ΡΟΜΠΑΚΗ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13071
Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΤΗΣ ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Αρ. Μ.Α.Ε. 28943/01ΑΤ/Β/93/2049
(βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις
διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που
αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2004.
ΠΑΡ. 1.
Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν
χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.
(α)

Αρθρο 42 α. παρ. 3. :

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της
πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
∆εν έγινε.
(β)

Αρθρο 42β παρ. 1. :

Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του
Ισολογισµού και του λογαριασµού “αποτελέσµατα χρήσεως”.
∆εν έγινε.
(γ)

Αρθρο 42β παρ. 2. :

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ)

Αρθρο 42β παρ. 3. :

Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η
ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
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(ε)

Αρθρο 42β παρ. 4. :

Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για
τις οποίες (συµπτύξεις), συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
∆εν έγινε.
(στ)

Αρθρο 42β παρ. 5. :

Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα
µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.
∆εν έγινε.
ΠΑΡ. 2.
(α)

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αρθρο 43α παρ. 1-α. :

Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων
καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.
4. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του
κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας
τους η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και
µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.
Ειδικότερα στη χρήση 2003 έγινε αναπροσαρµογή της αναπόσβεστης αξίας των κτιρίων
και γηπέδων στην εύλογη αξία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Ν.3229/2004.
5. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως.
(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-α. :

Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.), και
λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών.
∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία σε Ξ.Ν.
(γ)

Αρθρο 43 παρ. 2. :

Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών
µεθόδων αποτιµήσεως.
∆εν έγινε.
(δ)

Αρθρο 43 παρ. 7-β. :

Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των
αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
∆εν υπάρχουν αποθέµατα και κινητές αξίες.
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(ε)

Αρθρο 43 παρ. 7-γ. :

Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών
αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
∆εν υπάρχουν αποθέµατα και κινητές αξίες.
(στ)

Αρθρο 43 παρ. 9. :

Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο,
αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της
κινήσεως του λογαριασµού “∆ιαφορές αναπροσαρµογής”.
Στη χρήση 2003 η εταιρεία προχώρησε σε αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της
στην εύλογη αξία τους, κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.3229/2004. Η
διαφορά αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων, ανήλθε σε ευρώ 32.287.158,94. Κατά
τη διάρκεια της χρήσης µε Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
14/06/2004 και µε την υπ΄αριθµ. ΕΜ 9940/29-09-2004 Απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών
πραγµατοποιήθηκε η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας κατά ποσό ευρώ 32.285.000,00. Το
υπόλοιπο του ποσού ευρώ 2.158,94 παρουσιάζεται στο λογαριασµό του Παθητικού
«∆ιαφορές αναπροσαρµογής».

(α)

ΠΑΡ. 3.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αρθρο 42ε παρ. 8. :

Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
Ως συνηµµένος πίνακας :
(β)

Αρθρο 43 παρ. 5-δ. :

Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
∆εν έγιναν.
(γ)

Αρθρο 43 5-ε. :

Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
∆εν σχηµατίσθηκαν.
(δ)

Αρθρο 43 παρ. 3 παρ. 3-ε. :

Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως),
που αφορούν τη χρήση.
Ως συνηµµένος πίνακας :
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2002

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
2004

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
2004

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004

ΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

31/12/2003

2004

2004

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004

31/12/2003

31/12/2004

ΕΞ. Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚ/ΣΗΣ

16,10

643.849,31

0,00

0,00

643.849,31

16,99,10

325.832,22

125.142,62

0,00

450.974,84

318.017,09

192.874,47

ΕΞΟ∆Α ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛ.

16,13

122.942,40

32.287,16

0,00

155.229,56

16,99,13

73.765,41

31.045,90

0,00

104.811,31

49.176,99

50.418,25

ΕΞ. ΚΤΗΣ. ΑΚΙΝΗΤΟΠ.

16,14

1.312.950,71

1.381,66

0,00

1.314.332,37

16,99,14

996.102,71

262.866,41

0,00

1.258.969,12

316.848,00

55.363,25

2.079.742,42

33.668,82

0,00

2.113.411,24

1.395.700,34

419.054,93

0,00

1.814.755,27

684.042,08

298.655,97

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

31/12/2003

2004

2004

ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α

10

38.654.275,59

0,00

508.275,59

38.146.000,00

0,00

0,00

ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

11

2.982.521,76

0,00

0,00

2.982.521,76

11,99

99.076,02

149.126,09

ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ

14

601,61

0,00

601,61

14,99

601,60

0,00

508.275,59

41.129.123,37

99.677,62

149.126,09

41.637.398,96

0,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2003

ΣΥΝΟΛΑ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
2004

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΚΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
2004

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

31/12/2004

31/12/2003

31/12/2004

0,00

0,00

38.654.275,59

38.146.000,00

0,00

248.202,11

2.883.445,74

2.734.319,65

0,00

601,60

0,01

0,01

0,00

248.803,71

41.537.721,34

40.880.319,66
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(ε)

Αρθρο 43 παρ. 3-γ. :

Τα ποσά και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην
παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως
δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.
∆εν υπάρχουν.
(στ)

Αρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α’ και β’ :

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων “έξοδα ερευνών και αναπτύξεων”, “Παραχωρήσεις
και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας” και “Υπεραξία επιχειρήσεως (“GOODWILL)”.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 4.
(α)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 43α παρ. 1-β. :

Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%.
∆εν υπάρχουν.
(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα
ευθυνόµενος εταίρος.
∆εν συντρέχει περίπτωση.
(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιε. :

Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
Η εταιρεία ενοποιείται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της «REDS A.E.», ως 100%
θυγατρική .
ΠΑΡ. 5.
(α)

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Αρθρο 43α παρ. 1-ια. :

Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43,
για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
∆εν υπάρχουν αποθέµατα.
(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-ι. :

∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους
οφείλονται.
∆εν υπάρχουν.
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ΠΑΡ. 6.
(α)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρθρο 43α παρ. 1-δ. :

Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.
ΑΡΙΘΜΟΣ
Κοινές Ανώνυµες
Μετοχές

1.482.000

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΣΕ €
29,35

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΣΕ €
43.496.700,00

Η Εταιρεία µε Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 14/06/2004
και µε την υπ΄ αριθµ. ΕΜ-9940/29-09-2004 Απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών, προχώρησε
στην του κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού, το οποίο είχε σχηµατισθεί κατά την χρήση 2003,
από υπεραξία αναπροσαρµογής παγίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.
3229/2004, µε την έκδοση 1.100.000 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας
29,35 €, οι οποίες διανεµήθησαν δωρεάν στους µετόχους της εταιρείας. Ετσι το σύνολο του
Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των ευρώ 43.496.700,00
και διαιρείται σε 1.482.000 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,35 € η κάθε
µία.
(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-γ. :

Εκδοθείσες µετοχές µέσα στην χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10 :

Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’ αυτούς δικαιώµατα.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιστ. :

Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.
∆εν αποκτήθηκαν.
ΠΑΡ. 7.
(α)

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. ∆. :

Ανάλυση του λογαριασµού “Λοιπές προβλέψεις”, αν το ποσό του είναι σηµαντικό.
∆εν υπάρχουν προβλέψεις.
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(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-ζ. :

Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π., που δεν εµφανίζονται στους
λογαριασµούς τάξεως και υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και
οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
∆εν υπάρχουν.
(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιβ. :

Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να
προκύψουν σε βάρος τη κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, εφ’ όσον δεν
εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
∆εν έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 1999 έως 2004 και συνεπώς οι
φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν καταστεί οριστικές.

(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1-στ. :

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
∆εν υπάρχουν.
(ε)

Αρθρο 43α παρ. 1-στ. :

Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 8.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρθρο 42ε παρ. 12. :
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών , “Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα”
και “Εξοδα χρήσεως δουλευµένα”.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 9.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Αρθρο 42ε παρ. 11. :
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή
από τις πληροφορίες της επόµενης παρ. 10.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Αριθµός Εγγυητικής
Επιστολής

Τράπεζα

Εταιρεία

Αξία

182/845247

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Κτηµατική Εταιρία ∆ηµοσίου

44.138,07

182/937696

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Κτηµατική Εταιρία ∆ηµοσίου

44.138,07

182/789236

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Κτηµατική Εταιρία ∆ηµοσίου
Σύνολο

ΠΑΡ. 10.

44.138,07
132.414,21

ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
138

Αρθρο 42ε. παρ. 9. :
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 11.

(α)

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. :

Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.
(β)

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. :

Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την
παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.
(γ)

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιδ. :

∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών
συµβουλίων και διαχειριστές).
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 12.
(α)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αρθρο 43α παρ. 1-η. :

Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωργραφικές αγορές. (Ο κύκλος
εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφιο α’).
Η εταιρεία κατά την κλειόµενη χρήση δεν είχε εµπορική ή άλλη δραστηριότητα.

(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-θ. :

Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και
κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο “∆ιοικητικό
(υπαλληλικό), προσωπικό” περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµοιβόµενο προσωπικό και
στο “εργατοτεχνικό προσωπικό” οι αµοιβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.
Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.
(γ)

Αρθρο 42ε παρ. 15-β. :
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Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών
“έκτακτα και ανόργανα έξοδα” και “έκτακτα και ανόργανα έσοδα”. Αν τα ποσά των
λογαριασµών “έκτακτες ζηµίες” και “έκτακτα κέρδη” είναι σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της
διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους
λογαριασµούς 81.00 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α (81.01)
Περιγραφή Λογαριασµού
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα

Ποσό €
18.900,00

Τα ως άνω έσοδα αφορούν αποζηµίωση χρήσης την οποία κατέβαλλε η εταιρεία
«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» η οποία χρησιµοποίησε για τις ανάγκες του εργοταξίου της,
τµήµατα του ακινήτου της εταιρίας στην περιοχή Κάντζα Παλλήνης, τη χρονική περίοδο
01/01-30/09/2004.
ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (81.03)
Περιγραφή Λογαριασµού
Έκτακτα κέρδη

Ποσό €
1.808.296,45

Το ως άνω ποσό αφορά αποζηµίωση από απαλλοτρίωση βάσει του ΦΕΚ 152/17-03-2003
και της ΚΥΑ 1012522/2000 για τη διάνοιξη της Ε.Λ. Ελευσίνας – Σταυρού – Α/∆ Σπάτων
στο τµήµα Γέρακας – Παναγίτσα στο ∆ήµο Παλλήνης.
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α (81.00)
Περιγραφή Λογαριασµού
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα
Σύνολο

Ποσό €
40,00
494,35
534,35

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (81.02)
Περιγραφή Λογαριασµού
Έκτακτες ζηµίες

Ποσό €
50.452,04

Το ως άνω ποσό αφορά το ποσό της αυτοαποζηµιούµενης έκτασης από την απαλλοτρίωση
βάσει του ΦΕΚ 152/17-03-2003 και της ΚΥΑ 1012522/2000 για τη διάνοιξη της Ε.Λ.
Ελευσίνας – Σταυρού – Α/∆ Σπάτων στο τµήµα Γέρακας – Παναγίτσα στο ∆ήµο Παλλήνης.

(δ)

Αρθρο 42ε παρ. 15-β. :

Ανάλυση των λογαριασµών “Έσοδα προηγούµενων χρήσεων”, “Έσοδα από προβλέψεις
προηγούµενων χρήσεων” και “Έξοδα προηγούµενων χρήσεων”.
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ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (82.00)
Περιγραφή Λογαριασµού
Λοιπά έξοδα

Ποσό €
3.157,61

ΠΑΡ. 13 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(στ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιζ :

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται
αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της
πιστής εικόνας.
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 1998. Για τις χρήσεις
1999 έως και 2004, οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η
διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων δεν
θα προκύψουν υποχρεώσεις, που θα επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική θέση της
Εταιρείας.
Μαρούσι, 2 Φεβρουαρίου

2005

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆. ΑΝΑΛΥΤΗ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα, που αποτελείται από - 10 - σελίδες, είναι αυτό
που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 8 Φεβρουαρίου
2005.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ιωάννης Αντ. Κρόκος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13641
Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

της ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Αρ. Μ.Α.Ε. 49583/01ΑΤ/Β/01/287

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις
διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που
αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2004.
ΠΑΡ. 1.
Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν
χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.
(α)

Αρθρο 42 α. παρ. 3. :

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της
πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
∆εν έγινε.
(β)

Αρθρο 42β παρ. 1. :

Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του
Ισολογισµού και του λογαριασµού “αποτελέσµατα χρήσεως”.
∆εν έγινε.
(γ)

Αρθρο 42β παρ. 2. :

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ)

Αρθρο 42β παρ. 3. :

Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η
ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε)

Αρθρο 42β παρ. 4. :
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Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για
τις οποίες (συµπτύξεις), συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
∆εν έγινε.
(στ)

Αρθρο 42β παρ. 5. :

Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα
µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.
∆εν έγινε.
ΠΑΡ. 2.
(α)

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αρθρο 43α παρ. 1-α. :

Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων
καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.
6. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του
κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας
τους η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και
µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.
7. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως.
(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-α. :

Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.), και
λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών.
∆εν υπάρχει.
(γ)

Αρθρο 43 παρ. 2. :

Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών
µεθόδων αποτιµήσεως.
∆εν έγινε.
(δ)

Αρθρο 43 παρ. 7-β. :

Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των
αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
∆εν έγινε.

(ε)

Αρθρο 43 παρ. 7-γ. :

144

Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών
αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
∆εν υπάρχει διαφορά.
(στ)

Αρθρο 43 παρ. 9. :

Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο,
αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της
κινήσεως του λογαριασµού “∆ιαφορές αναπροσαρµογής”.
Στη χρήση 2003 η εταιρεία προχώρησε σε αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της
στην εύλογη αξία τους, κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.3229/2004. Η
διαφορά αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων, ανήλθε σε ευρώ 25.137.453,23.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 µε Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της 15/06/2004 και µε την υπ΄αριθµ. ΕΜ 9941/05-07-2004 Απόφαση της
Νοµαρχίας Αθηνών πραγµατοποιήθηκε η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας κατά ποσό ευρώ
25.137.453,00. Το υπόλοιπο του ποσού ευρώ 0,23 παρουσιάζεται στο λογαριασµό του
Παθητικού «∆ιαφορές αναπροσαρµογής».

ΠΑΡ. 3.
(α)

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Αρθρο 42ε παρ. 8. :

Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
Ως πίνακας :

(β)

Αρθρο 43 παρ. 5-δ. :

Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
∆εν έγιναν.
(γ)

Αρθρο 43 5-ε. :

Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
∆εν σχηµατίσθηκαν.

(δ)

Αρθρο 43 παρ. 3-ε. :

Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως),
που αφορούν τη χρήση.
Ως πίνακας :
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2003

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
2004

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
2004

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004

ΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

31/12/2003

2004

2004

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31/12/2003

31/12/2004

ΕΞ. Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚ/ΣΗΣ

16,10

157.321,16

0,00

0,00

157.321,16

16,99,10

62.928,40

31.464,20

0,00

94.392,60

94.392,76

ΕΞΟ∆Α ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛ.

16,13

87.186,00

29.125,47

0,00

116.311,47

16,99,13

34.874,40

23.262,29

0,00

58.136,69

52.311,60

58.174,78

ΕΞ. ΚΤΗΣ. ΑΚΙΝΗΤΟΠ.

16,14

725.849,56

0,00

0,00

725.849,56

16,99,14

290.339,82

145.169,91

0,00

435.509,73

435.509,74

290.339,83

970.356,72

29.125,47

0,00

999.482,19

388.142,62

199.896,40

0,00

588.039,02

582.214,10

411.443,17

ΣΥΝΟΛΑ

62.928,56

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΑ

ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α

10

ΣΥΝΟΛΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2003

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
2004

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
2004

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004

ΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

31/12/2003

2004

2004

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31/12/2003

31/12/2004

31.632.000,00

0,00

0,00

31.632.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.632.000,00

31.632.000,00

31.632.000,00

0,00

0,00

31.632.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.632.000,00

31.632.000,00
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(ε)

Αρθρο 43 παρ. 3-γ. :

Τα ποσά και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην
παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως
δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.
∆εν υπάρχουν.
(στ)

Αρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α’ και β’ :

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων “έξοδα ερευνών και αναπτύξεων”, “Παραχωρήσεις
και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας” και “Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)”.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 4.
(α)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 43α παρ. 1-β. :

Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%.
∆εν συντρέχει περίπτωση.
(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι
απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος.
∆εν συντρέχει περίπτωση.
(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιε. :

Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
Η εταιρεία ενοποιείται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της «REDS A.E.», ως 100%
θυγατρική.
ΠΑΡ. 5.
(α)

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Αρθρο 43α παρ. 1-ια. :

Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43,
για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
∆εν υπάρχουν αποθέµατα.

(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-ι. :
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∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους
οφείλονται.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 6.
(α)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρθρο 43α παρ. 1-δ. :

Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.
ΑΡΙΘΜΟΣ
Κοινές Ανώνυµες
Μετοχές
(β)

33.486.000

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ σε €
1,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ σε €
33.486.000,00

Αρθρο 43α παρ. 1-γ. :

Εκδοθείσες µετοχές µέσα στην χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
Η Εταιρεία µε Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 15/06/2004
και µε την υπ΄ αριθµ. ΕΜ-9941/05-07-2004 Απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών, προχώρησε
σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 25.500.000,00 που προήλθε α)
από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού, το οποίο είχε σχηµατισθεί κατά την χρήση 2003, από
υπεραξία αναπροσαρµογής παγίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 15 του ν.
3229/2004, ποσού ευρώ 25.137.453,00 και β) από καταβολή µετρητών ποσού ευρώ
362.547,00. Εκδόθηκαν 25.500.000 νέες κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,00
€, εκ των οποίων οι 25.137.453 νέες κοινές ανώνυµες µετοχές διανεµήθησαν δωρεάν στους
µετόχους της Εταιρείας. Ετσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας την
31.12.2004 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 33.486.000,00 και διαιρείται σε 33.486.000
κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,00 € η κάθε µία.
(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10 :

Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’ αυτούς δικαιώµατα.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιστ. :

Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.
∆εν αποκτήθηκαν.

ΠΑΡ. 7.
(α)

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. ∆. :

Ανάλυση του λογαριασµού “Λοιπές προβλέψεις”, αν το ποσό του είναι σηµαντικό.
∆εν σχηµατίσθηκαν.
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(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-ζ. :

Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π., που δεν εµφανίζονται στους
λογαριασµούς τάξεως και υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και
οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
∆εν υπάρχουν.
(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιβ. :

Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να
προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, εφ’ όσον δεν
εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
∆εν υπάρχουν.
(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1-στ. :

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
∆εν υπάρχουν.
(ε)

Αρθρο 43α παρ. 1-στ. :

Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 8.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρθρο 42ε παρ. 12. :
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών , “Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα”
και “Εξοδα χρήσεως δουλευµένα”.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 9.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Αρθρο 42ε παρ. 11. :
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή
από τις πληροφορίες της επόµενης παρ. 10.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Αριθµός Εγγυητικής
Επιστολής

Τράπεζα

Εταιρεία

101/∆96024/180142

ΑLPHA BANΚ

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡ. 10.

Αξία
1.050.000,00

ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
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Αρθρο 42ε. παρ. 9. :
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
Ως άνω.

ΠΑΡ. 11.

(α)

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. :

Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.
(β)

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. :

Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την
παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.
(γ)

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιδ. :

∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών
συµβουλίων και διαχειριστές).
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 12.
(α)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αρθρο 43α παρ. 1-η. :

Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος
εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 43ε παρ. 15 εδάφιο α’).
∆εν υπάρχει κύκλος εργασιών.
(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-θ. :

Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και
κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο “∆ιοικητικό
(υπαλληλικό), προσωπικό” περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµοιβόµενο προσωπικό και
στο “εργατοτεχνικό προσωπικό” οι αµοιβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.
Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.
(γ)

Αρθρο 42ε παρ. 15-β. :
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Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών
“έκτακτα και ανόργανα έξοδα” και “έκτακτα και ανόργανα έσοδα”. Αν τα ποσά των
λογαριασµών “έκτακτες ζηµίες” και “έκτακτα κέρδη” είναι σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της
διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους
λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).
∆εν υπάρχουν.
Αρθρο 42ε παρ. 15-β. :

(δ)

Ανάλυση των λογαριασµών “Εσοδα προηγούµενων χρήσεων”, “Εσοδα από προβλέψεις
προηγούµενων χρήσεων” και “Εξοδα προηγούµενων χρήσεων”.
∆εν υπάρχουν.

ΠΑΡ. 13 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(στ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιζ :

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται
αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της
πιστής εικόνας.
Η εταιρεία συστάθηκε το έτος 2001 και δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά. Η διοίκηση της
εταιρείας εκτιµά ότι από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων δεν θα
προκύψουν υποχρεώσεις, που θα επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική θέση της
εταιρείας.
Μαρούσι, 2 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα, που αποτελείται από – 10 – σελίδες, είναι αυτό
που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία, 9 Φεβρουαρίου
2005.
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ιωάννης Λ. Πέρρος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 11951
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

της P.M.S. PARKING SYSTEMS A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Αρ. Μ.Α.Ε. 50081/01ΑΤ/Β/01/391

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις
διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που
αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2004.
ΠΑΡ. 1.
Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν
χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.
(α)

Αρθρο 42 α. παρ. 3. :

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της
πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
∆εν έγινε.
(β)

Αρθρο 42β παρ. 1. :

Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του
Ισολογισµού και του λογαριασµού “αποτελέσµατα χρήσεως”.
∆εν έγινε.
(γ)

Αρθρο 42β παρ. 2. :

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ)

Αρθρο 42β παρ. 3. :

Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η
ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε)

Αρθρο 42β παρ. 4. :
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Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για
τις οποίες (συµπτύξεις), συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
∆εν έγινε.
(στ)

Αρθρο 42β παρ. 5. :

Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα
µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.
∆εν έγινε.
ΠΑΡ. 2.
(α)

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αρθρο 43α παρ. 1-α. :

Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων
καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.
8. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του
κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας
τους η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και
µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις. Στη χρήση 2004 οι
αποσβέσεις που υπολογίστηκαν, κατά το µεγαλύτερο µέρους τους, αφορούν την περίοδο
01/01-31/10/2004, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποκαταστήµατος της εταιρείας
στην Πάτρα. Από τον υπολογισµό αυτό προέκυψαν µικρότερες αποσβέσεις κατά ποσό
ευρώ 2.964,68.
9. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως.
(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-α. :

Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.), και
λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών.
∆εν υπάρχει.
(γ)

Αρθρο 43 παρ. 2. :

Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών
µεθόδων αποτιµήσεως.
∆εν έγινε.
(δ)

Αρθρο 43 παρ. 7-β. :

Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των
αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
∆εν έγινε.
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(ε)

Αρθρο 43 παρ. 7-γ. :

Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών
αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
∆εν υπάρχει διαφορά.
(στ)

Αρθρο 43 παρ. 9. :

Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο,
αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της
κινήσεως του λογαριασµού “∆ιαφορές αναπροσαρµογής”.
∆εν έγινε.

ΠΑΡ. 3.
(α)

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Αρθρο 42ε παρ. 8. :

Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
Ως πίνακας :

(β)

Αρθρο 43 παρ. 5-δ. :

Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
∆εν έγιναν.
(γ)

Αρθρο 43 5-ε. :

Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
∆εν σχηµατίσθηκαν.

(δ)

Αρθρο 43 παρ. 3-ε. :

Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως),
που αφορούν τη χρήση.
Ως πίνακας :
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2003

ΚΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
2004

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΕΙ
Σ 2004

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο
31/12/2004

ΚΑ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙ
Σ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

31/12/2003

2004

2004

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

31/12/2004

31/12/2003

31/12/2004

ΕΞ. Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚ/ΣΗΣ

16,10

51.453,44

0,00

47.773,35

3.680,09

16,99,10

20.581,96

10.290,68

28.664,34

2.208,30

30.871,48

1.471,79

ΕΞΟ∆Α ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛ.

16,13

3.300,00

0,00

0,00

3.300,00

16,99,13

1.320,00

660,00

0,00

1.980,00

1.980,00

1.320,00

ΕΞ. ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

16,17

867,21

0,00

0,00

867,21

16,99,17

511,34

173,44

0,00

684,78

355,87

182,43

55.620,65

0,00

47.773,35

7.847,30

22.413,30

11.124,12

28.664,34

4.873,08

33.207,35

2.974,22

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΑ

ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.&ΛΟΙΠ. ΕΞ/ΣΜΟΣ

12

ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ

14

ΣΥΝΟΛΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2003

150.608,86

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
2004

0,00

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
2004

0,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004

ΚΑ

150.608,86

12,99
14,99

5.104,22

0,00

0,00

5.104,22

155.713,08

0,00

0,00

155.713,08

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

31/12/2003

2004

2004

33.510,83

13.805,81

0,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004

47.316,64

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31/12/2003

31/12/2004

0,00

0,00

117.098,03

103.292,22

2.477,21

844,15

0,00

3.321,36

2.627,01

1.782,86

35.988,04

14.649,96

0,00

50.638,00

119.725,04

105.075,08
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(ε)

Αρθρο 43 παρ. 3-γ. :

Τα ποσά και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην
παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως
δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.
∆εν υπάρχουν.
(στ)

Αρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α’ και β’ :

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων “έξοδα ερευνών και αναπτύξεων”, “Παραχωρήσεις
και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας” και “Υπεραξία επιχειρήσεως (“GOODWILL)”.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 4.
(α)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 43α παρ. 1-β. :

Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%.
∆εν συντρέχει περίπτωση.
(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι
απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος.
∆εν συντρέχει περίπτωση.
(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιε. :

Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
Η εταιρεία ενοποιείται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της «REDS A.E.», ως 99,9%
θυγατρική.
ΠΑΡ. 5.
(α)

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Αρθρο 43α παρ. 1-ια. :

Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43,
για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
∆εν υπάρχουν αποθέµατα.
(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-ι. :

∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους
οφείλονται.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 6.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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(α)

Αρθρο 43α παρ. 1-δ. :

Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.
ΑΡΙΘΜΟΣ
Κοινές Ανώνυµες
Μετοχές
(β)

360.000

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ σε €
1,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ σε €
360.000,00

Αρθρο 43α παρ. 1-γ. :

Εκδοθείσες µετοχές µέσα στην χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10 :

Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’ αυτούς δικαιώµατα.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιστ. :

Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.
∆εν αποκτήθηκαν.
ΠΑΡ. 7.
(α)

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. ∆. :

Ανάλυση του λογαριασµού “Λοιπές προβλέψεις”, αν το ποσό του είναι σηµαντικό.
∆εν σχηµατίσθηκαν.
(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-ζ. :

Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π., που δεν εµφανίζονται στους
λογαριασµούς τάξεως και υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και
οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
∆εν υπάρχουν.
(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιβ. :

Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να
προκύψουν σε βάρος τη κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, εφ’ όσον δεν
εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
∆εν υπάρχουν.
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(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1-στ. :

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
∆εν υπάρχουν.
(ε)

Αρθρο 43α παρ. 1-στ. :

Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 8.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρθρο 42ε παρ. 12. :
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών , “Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα”
και “Εξοδα χρήσεως δουλευµένα”.
Eξοδα χρήσεως δουλευµένα :
Κοινόχρηστες ∆απάνες
:

€ 257,50 €

ΠΑΡ. 9.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Αρθρο 42ε παρ. 11. :
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή
από τις πληροφορίες της επόµενης παρ. 10.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 10.

ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Αρθρο 42ε. παρ. 9. :
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 11.

(α)

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. :

Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.

(β)

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. :
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Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την
παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.
(γ)

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιδ. :

∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών
συµβουλίων και διαχειριστές).
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 12.
(α)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αρθρο 43α παρ. 1-η. :

Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος
εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 43ε παρ. 15 εδάφιο α’).
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών εσωτερικού : 84.995,24 €
(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-θ. :

Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και
κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο “∆ιοικητικό
(υπαλληλικό), προσωπικό” περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµοιβόµενο προσωπικό και
στο “εργατοτεχνικό προσωπικό” οι αµοιβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.
Μέσος όρος προσωπικού – (διοικητικό – υπαλληλικό) άτοµα
:5
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
∆ιοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού
:
Μισθοί
€ 46.092,93
Κοινωνικές επιβαρύνσεις & βοηθήµατα
€ 22.971,76
Σύνολο
€ 69.064,69
(γ)

Αρθρο 42ε παρ. 15-β. :

Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών
“έκτακτα και ανόργανα έξοδα” και “έκτακτα και ανόργανα έσοδα”. Αν τα ποσά των
λογαριασµών “έκτακτες ζηµίες” και “έκτακτα κέρδη” είναι σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της
διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους
λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α 81.00
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα

Ποσά σε €

ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α 81.01
Επιστροφή Φόρου (2002)
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα
Σύνολο

Ποσά σε €

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 81.02
∆ιαγραφή παγίου (εξόδων ίδρ.& α΄εγκ/σης)

Ποσά σε €

268,34

127,45
4,02
131,47

19,109,01
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(δ)

Αρθρο 42ε παρ. 15-β. :

Ανάλυση των λογαριασµών “Εσοδα προηγούµενων χρήσεων”, “Εσοδα από προβλέψεις
προηγούµενων χρήσεων” και “Εξοδα προηγούµενων χρήσεων”.
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ 84.00
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις αποζηµίωσης
προσωπικού

Ποσά σε €

ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 82.00
ΦΠΑ διαγραφέντος παγίου

Ποσά σε €

3.203,20

16.698,02

ΠΑΡ. 13 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιζ :

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται
αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της
πιστής εικόνας.
Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης βάσει του Ν. 3259/2004 προχώρησε σε κλείσιµο
των φορολογικών της υποχρεώσεων έως και τη χρήση 2002. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις η
διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι από τον φορολογικό έλεγχο δεν θα προκύψουν
υποχρεώσεις, που θα επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική θέση της εταιρείας.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2005

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ. &
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ του ∆.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα, που αποτελείται από - 10 - σελίδες, είναι αυτό
που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 9 Φεβρουαρίου
2005.
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ιωάννης Λ. Πέρρος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951
Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

της ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αρ. Μ.Α.Ε. 50357/01ΑΤ/Β/01/451
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις
διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που
αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2004.
ΠΑΡ. 1.
Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν
χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.
(α)

Αρθρο 42 α. παρ. 3. :

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της
πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
∆εν έγινε.
(β)

Αρθρο 42β παρ. 1. :

Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του
Ισολογισµού και του λογαριασµού “αποτελέσµατα χρήσεως”.
∆εν έγινε.
(γ)

Αρθρο 42β παρ. 2. :

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ)

Αρθρο 42β παρ. 3. :

Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η
ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
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(ε)

Αρθρο 42β παρ. 4. :

Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για
τις οποίες (συµπτύξεις), συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
∆εν έγινε.
(στ)

Αρθρο 42β παρ. 5. :

Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα
µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.
∆εν έγινε.
ΠΑΡ. 2.
(α)

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αρθρο 43α παρ. 1-α. :

Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων
καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.
10. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του
κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας
τους η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και
µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.
11. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως.
(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-α. :

Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.), και
λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών.
∆εν υπάρχει.
(γ)

Αρθρο 43 παρ. 2. :

Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών
µεθόδων αποτιµήσεως.
∆εν έγινε.
(δ)

Αρθρο 43 παρ. 7-β. :

Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των
αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
∆εν έγινε.

(ε)

Αρθρο 43 παρ. 7-γ. :
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Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών
αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
∆εν υπάρχει διαφορά.
(στ)

Αρθρο 43 παρ. 9. :

Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο,
αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της
κινήσεως του λογαριασµού “∆ιαφορές αναπροσαρµογής”.
∆εν έγινε.

ΠΑΡ. 3.
(α)

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Αρθρο 42ε παρ. 8. :

Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
Ως πίνακας :

(β)

Αρθρο 43 παρ. 5-δ. :

Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
∆εν έγιναν.
(γ)

Αρθρο 43 5-ε. :

Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
∆εν σχηµατίσθηκαν.

(δ)

Αρθρο 43 παρ. 3-ε. :

Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως),
που αφορούν τη χρήση.
Ως πίνακας :
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2003

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
2004

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
2004

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004

ΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

31/12/2003

2004

2004

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004

31/12/2003

31/12/2004

ΕΞ. Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚ/ΣΗΣ

16,10

70.283,80

0,00

10.026,08

60.257,72

16,99,10

39.144,99

10.380,53

10.026,08

39.499,44

31.138,81

20.758,2

ΕΞΟ∆Α ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛ.

16,13

98.697,72

133.540,00

0,00

232.237,72

16,99,13

42.453,38

153.279,55

0,00

195.732,93

56.244,34

36.504,7

ΕΞΟ∆Α ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

16,17

6.589,34

0,00

0,00

6.589,34

16,99,17

2.460,34

1.976,81

0,00

4.437,15

4.129,00

2.152,1

175.570,86

133.540,00

10.026,08

299.084,78

84.058,71

165.636,89

10.026,08

239.669,52

91.512,15

59.415,2

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2003

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
2004

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2004

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004

ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α

10

149.557,01

0,00

81.576,55

67.980,46

ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ

14

63.128,94

0,00

0,00

63.128,94

212.685,95

0,00

81.576,55

131.109,40

ΣΥΝΟΛΑ

ΚΑ

14,99

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

31/12/2003

2004

2004

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

31/12/2004

31/12/2003

31/12/2004

0,00

0,00

0,00

0,00

149.557,01

67.980,46

21.320,93

16.111,10

0,00

37.432,03

41.808,01

25.696,91

21.320,93

16.111,10

0,00

37.432,03

191.365,02

93.677,37
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(ε)

Αρθρο 43 παρ. 3-γ. :

Τα ποσά και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην
παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως
δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.
∆εν υπάρχουν.
(στ)

Αρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α’ και β’ :

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων “έξοδα ερευνών και αναπτύξεων”, “Παραχωρήσεις
και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας” και “Υπεραξία επιχειρήσεως (“GOODWILL)”.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 4.
(α)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 43α παρ. 1-β. :

Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%.
∆εν συντρέχει περίπτωση.
(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι
απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος.
∆εν συντρέχει περίπτωση.
(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιε. :

Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
Η εταιρεία ενοποιείται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της «REDS A.E.», ως 67%
θυγατρική.
ΠΑΡ. 5.
(α)

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Αρθρο 43α παρ. 1-ια. :

Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43,
για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
∆εν έγινε παρέκκλιση.
(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-ι. :

∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους
οφείλονται.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 6.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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(α)

Αρθρο 43α παρ. 1-δ. :

Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονοµαστικές
Μετοχές
(β)

4.545.455

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ σε €
2,93

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ σε €
13.318.183,15

Αρθρο 43α παρ. 1-γ. :

Εκδοθείσες µετοχές µέσα στην χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10 :

Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’ αυτούς δικαιώµατα.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιστ. :

Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.
∆εν αποκτήθηκαν.
ΠΑΡ. 7.
(α)

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. ∆. :

Ανάλυση του λογαριασµού “Λοιπές προβλέψεις”, αν το ποσό του είναι σηµαντικό.
∆εν σχηµατίσθηκαν.
(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-ζ. :

Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π., που δεν εµφανίζονται στους
λογαριασµούς τάξεως και υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και
οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
∆εν υπάρχουν.
(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιβ. :

Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να
προκύψουν σε βάρος τη κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, εφ’ όσον δεν
εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
∆εν έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις της
εταιρείας δεν είναι οριστικές.
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(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1-στ. :

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
∆εν υπάρχουν.
(ε)

Αρθρο 43α παρ. 1-στ. :

Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 8.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρθρο 42ε παρ. 12. :
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών , “Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα”
και “Έξοδα χρήσεως δουλευµένα”.
Εξοδα επόµενων χρήσεων
Εξοδα τηλεπικοινωνιών
Ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης
Κοινόχρηστες δαπάνες
Σύνολο

Ποσό
182,27
44.444,99
178,59
44.805,85

Εσοδα επόµενων χρήσεων
Πώληση κατοικιών βάσει προσυµφώνου πώλησης

Ποσό
259.462,00

Εξοδα χρήσεως δουλευµένα
Τόκοι και συναφή έξοδα

Ποσό
118.112,49

ΠΑΡ. 9.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Αρθρο 42ε παρ. 11. :
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή
από τις πληροφορίες της επόµενης παρ. 10.
Ανάλυση στην παρ. 10
ΠΑΡ. 10.

ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Αρθρο 42ε. παρ. 9. :
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
02.03.000 Ε/Ε ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΞΙΑ €
ΑΡ. Ε/Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
444/Α94/150

ALPHA BANK

ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ
2004
ΣΥΝΟΛΟ

100.000,00
100.000,00
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02.90.002 Ε/Ε ΑΝΤ.ΚΡΑΤ.ΚΑΛΗΣ ΕΚΤ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΡ. Ε/Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

101/Α27708/181418

ALPHA BANK

ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ €
9.572,00
9.572,00

ΠΑΡ. 11.
(α)

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. :

Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Ως πίνακας :

Α.Α.
1
2
3

ΜΕΛΗ ∆.Σ.
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

4

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΣΟ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Σ

ΓΟΥΝΑΡΗ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ

14.416,98

1/1- 31/12/2004

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 6 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ

14.416,98

1/1- 31/12/2004

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 4 - ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11.909,14

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 27
ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ

14.416,98
14.416,98

1/1- 31/12/2004

1/1 - 31/12/2004

5

ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

1/1 - 31/12/2004

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 ∆ΡΟΣΙΑ

6

ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

1/1- 31/12/2004

ΠΑΤΡ. ΦΩΤΙΟΥ 18 - 20

14.416,98
83.994,04

(β)

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. :

Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την
παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.
(γ)

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιδ. :

∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών
συµβουλίων και διαχειριστές).
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 12.
(α)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αρθρο 43α παρ. 1-η. :

Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος
εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 43ε παρ. 15 εδάφιο α’).
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για την κλειόµενη χρήση ανήλθε σε
και αναλύεται ως εξής :
Ανάλυση εσόδου
Εσοδα από παραχώρηση χρήσης ιδιόκτητων ακινήτων
Ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας
Σύνολο

36.323.278,47 €

Ποσό
10.620.828,00
25.702.450,47
36.323.278,47
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Η εταιρεία είχε αναλάβει µε την από 15/11/2001 υπογραφείσα σύµβαση µε το «Αθήνα
2004» την κατασκευή του «Χωριού Τύπου» σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της, στο Λόφο
Παλλήνης Αττικής µε σκοπό την φιλοξενία των δηµοσιογράφων κατά την διάρκεια των
Ολυµπιακών Αγώνων, το έσοδο της εταιρείας για αυτή τη δραστηριότητά της ανήλθε σε
ποσό 10.620.828,00 ευρώ.
Συγχρόνως κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσης η
εταιρεία προχώρησε σε πωλήσεις κατοικιών (µετά- ολυµπιακή χρήση) ποσού 25.702.450,47
ευρώ.
Αρθρο 43α παρ. 1-θ. :

(β)

Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και
κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο “∆ιοικητικό
(υπαλληλικό), προσωπικό” περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµοιβόµενο προσωπικό και
στο “εργατοτεχνικό προσωπικό” οι αµοιβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.
Μέσος όρος προσωπικού

: 22

Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες
- ∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτοµα
- Eργατοτεχνικό προσωπικό
άτοµα

: 2
: 20

Ανάλυση αµοιβών και εξόδων προσωπικού
1.

2.

Αµοιβές ∆ιοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού
Μισθοί
Κοινωνικές Επιβαρύνσεις
Σύνολο
Αµοιβές Εργατοτεχνικού προσωπικού
Ηµεροµίσθια
Κοινωνικές Επιβαρύνσεις
Σύνολο

1&2
(γ)

Γενικό Σύνολο

Ποσό
36.354,91
2.977,15
39.332,06
Ποσό
262.463,03
176.459,79
438.922,82
478.254,88

Αρθρο 42ε παρ. 15-β. :

Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών
“έκτακτα και ανόργανα έξοδα” και “έκτακτα και ανόργανα έσοδα”. Αν τα ποσά των
λογαριασµών “έκτακτες ζηµίες” και “έκτακτα κέρδη” είναι σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της
διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους
λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α 81.00
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα

(δ)

Ποσά σε €

38,43

Αρθρο 42ε παρ. 15-β. :

Ανάλυση των λογαριασµών “Εσοδα προηγούµενων χρήσεων”, “Εσοδα από προβλέψεις
προηγούµενων χρήσεων” και “Εξοδα προηγούµενων χρήσεων”.
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ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 82.01
Λοιπά έσοδα προηγούµενων χρήσεων

Ποσά σε €

ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 82.00
Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων

Ποσά σε €

88,50

1.141,08

ΠΑΡ. 13 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(στ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιζ :

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται
αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της
πιστής εικόνας.
Η εταιρεία συστάθηκε το έτος 2001 και δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά. Η διοίκηση της
εταιρείας εκτιµά ότι από τον φορολογικό έλεγχο της δεν θα προκύψουν υποχρεώσεις, που
θα επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική θέση της εταιρείας.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2005.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΗ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα, που αποτελείται από - 11 - σελίδες, είναι αυτό
που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία, 19 Απριλίου
2005.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ιωάννης Αντ. Κρόκος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13641
Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει)
της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ,
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε."

1.

Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - παρεκκλίσεις που
έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

(α)

Αρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε
απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του
άρθρου αυτού.
∆εν έγινε.

(β)

Αρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και
µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού "αποτελέσµατα χρήσεως".
∆εν έγινε.

(γ)

Αρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου
σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ)

Αρθρο 42β παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε
αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε)

Αρθρο 42β παρ. 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
διατάξεως αυτής.
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∆εν έγιναν.

(στ)

Αρθρο 42β παρ. 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να
καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης
χρήσεως.
∆εν έγιναν.

2.

Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων

(α)

Αρθρο 43α παρ. 1α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και
υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.

(β)

-

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεώς
τους η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων
και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.

-

∆εν υπάρχουν συµµετοχές.

-

∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεως υποτιµήσεως.

Αρθρο 43α παρ. 1α: Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων
εκφρασµένων σε
ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των
συναλλαγµατικών διαφορών.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(γ)

Αρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως.
Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως.
∆εν έγινε.
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3.

Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α)

Αρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
α) Μεταβολές παγίων στοιχείων

Είδος παγίου
Εγκαταστάσεις
κτιρίων σε ακίνητα
τρίτων υπό εκτέλεση
Έπιπλα & λοιπός
εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις υπό
εκτέλεση & προκ.
κτήσεως παγίων
στοιχείων
Σύνολο

Αξία κτήσεως

Αγορές χρήσ.
& κόστος
ιδιοπαρ.

Αξία
αναπρ.

Πωλήσεις
καταστρ.
χρήσης

Αφαιρέσεις µειώσεις

Αποσβέσεις
χρήσης

Συνολικές
αποσβέσεις

Αναπόσβεστη
αξία

10.741.901,55

-

-

-

-

709.562,99

1.109.663,12

9.632.238,43

7.810,67

-

-

-

-

1.043,76

5.954,98

1.855,69

12.707,24

-

103.336,75

-

-

-

-

116.043,99

10.762.419,46

-

103.336,75

-

-

710.606,75

1.115.618,10

9.750.138,11
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β) Μεταβολές εξόδων εγκατάστασης
Είδος Εξόδου

Λοιπά έξοδα
εγκαταστάσεως

(β)

Κόστος

Χρεώσεις

Πωλήσεις

Αφαιρέσεις-

Αποσβέσεις

Συνολικές

Αναπόσβεστη

κτήσεως 31-

Χρήσης 2004

καταστρ.

µειώσεις

χρήσης 2004

αποσβέσεις

αξία

12-2003

& Αγορές

31-12-2004

31-12-2004

Χρήσης 2004

27.730,48

-

-

-

-

27.730,47

0,01

27.730,48

-

-

-

-

27.730,47

0,01

Αρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
∆εν έγιναν.

(γ)

Αρθρο 43 παρ. 5ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων.
∆εν σχηµατίσθηκαν.

(δ)

Αρθρο 43 παρ. 3ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.
∆εν υπάρχουν έξοδα εγκαταστάσεως.

(ε)

Αρθρο 43 παρ. 3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών
διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και/ή
την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων
αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.
∆εν υπάρχουν συναλλαγµατικές διαφορές

(δ)

(ε)

Αρθρο 43 παρ. 7β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους
παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
∆εν συντρέχει περίπτωση.
Αρθρο 43 παρ. 7γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των
αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι
αξιόλογη.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
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(στ)

Αρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης µέσα στη χρήση, µε βάση
ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και
παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού "∆ιαφορές αναπροσαρµογής".
∆εν έγινε.

4.
(α)

Συµµετοχές
Αρθρο 43α παρ. 1β': Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό
µεγαλύτερο από 10%.
∆εν υπάρχουν.

(β)

Αρθρο 43α παρ. 1ιε: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες
περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.»
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει η
µητρική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.» Λουίζης Ριανκούρ 78Α
– 115 23 Αθήνα.

5.

Αποθέµατα

(α)

Αρθρο 43α παρ. 1ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες
αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
∆εν υπάρχουν αποθέµατα.

(β)

Αρθρο 43α παρ. 1ι: ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
∆εν υπάρχουν.

6.
(α)

Μετοχικό κεφάλαιο
Αρθρο 43α παρ. 1δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες
κεφάλαιο.

διαιρείται το µετοχικό

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 865.000 κοινές µετοχές,
ονοµαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε µία.
(β)

Άρθρο 43α παρ. 1γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου.

178

179

∆εν εκδόθηκαν.
(γ)

Άρθρο 43α παρ.1ε & 42ε παρ.10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σε αυτούς
δικαιώµατα.
∆εν εκδόθηκαν.

(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1ιστ: Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.
∆εν αποκτήθηκαν.

7.

Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α)

Αρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασµού "Λοιπές προβλέψεις", αν το
ποσό του είναι σηµαντικό.
∆εν υπάρχουν.

(β)

Αρθρο 43α παρ. 1ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που δεν
εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως.
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών
µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεµένες επιχειρήσεις.
∆εν υπάρχουν.

(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων
που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων
χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
∆εν υπάρχουν.

(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Τραπεζικός δανεισµός
Ληφθείσες εγγυήσεις ακινήτων

(ε)

7.524.902,56
177.341,94
7.702.244,50

Αρθρο 43α παρ. 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.
∆εν υπάρχουν.

8.

Μεταβατικοί λογαριασµοί
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(α)

Αρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών
"Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δουλεµένα".
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Τόκοι και συναφή έξοδα

140.203,67

9.

Λογαριασµοί τάξεως

(α)

Αρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν
καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης παρ.10.

10.
(α)

∆εν υπάρχουν.
Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες
Αρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την
εταιρεία.
∆εν υπάρχουν.

11.

Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α)

Αρθρο 43α παρ. 1ιγ: Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της
εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.

(β)

Αρθρο 43α παρ. 1ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για
βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και
διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.

(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές).
∆εν υπάρχουν.

12.

Αποτελέσµατα χρήσεως
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(α)

Αρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και
γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο
42ε παρ.15 εδαφ.α').
Έσοδα από κατασκευή τεχνικού έργου
24.000,00
Ευρώ
Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων
1.683.294,79
Ευρώ
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
19.295,83
Ευρώ
1.726.590,62
Ευρώ

(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της
χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους.
∆ιευκρινίζεται ότι, στο "∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαµβάνεται το µε
µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και στο "Εργατοτεχνικό προσωπικό" οι
αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.
∆εν απασχολήθηκε προσωπικό.

(γ)

Αρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων
(δηλαδή των λογαριασµών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα
έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασµών "έκτακτες ζηµίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι
σηµαντικά, κατ' εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ.1-ιγ, παραθέτεται και
αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:
- Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις

(δ)

120,00

Άρθρο 42ε παρ. 15β: Ανάλυση των λογαριασµών "Έσοδα προηγούµενων χρήσεων",
"Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων" και "Έξοδα προηγούµενων
χρήσεων".
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων:
- ΦΠΑ Εκκαθαριστικής δήλωσης

33,27
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α. Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ

Β. ∆. ΑΝΑΛΥΤΗ

Γ.Ι. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Το προσάρτηµα αυτό που αποτελείται από δέκα (10) σελίδες, είναι το αναφερόµενο στο
Πιστοποιητικό Ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΟΣ
ΑΜ.ΣΟΕ 13641
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

της ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Αρ. Μ.Α.Ε. 42759/01ΑΤ/Β/99/126
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις
διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που
αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2004.
ΠΑΡ. 1.
Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν
χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.
(α)

Αρθρο 42 α. παρ. 3. :

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της
πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
∆εν έγινε.
(β)

Αρθρο 42β παρ. 1. :

Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του
Ισολογισµού και του λογαριασµού “αποτελέσµατα χρήσεως”.
∆εν έγινε.
(γ)

Αρθρο 42β παρ. 2. :

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ)

Αρθρο 42β παρ. 3. :

Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η
ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε)

Αρθρο 42β παρ. 4. :
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Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για
τις οποίες (συµπτύξεις), συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
∆εν έγινε.
(στ)

Αρθρο 42β παρ. 5. :

Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα
µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.
∆εν έγινε.
ΠΑΡ. 2.
(α)

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αρθρο 43α παρ. 1-α. :

Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων
καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.
12. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του
κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας
τους η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και
µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.
13. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως.
(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-α. :

Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.), και
λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών.
∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόµισµα.
(γ)

Αρθρο 43 παρ. 2. :

Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών
µεθόδων αποτιµήσεως.
∆εν έγινε.
(δ)

Αρθρο 43 παρ. 7-β. :

Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των
αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
∆εν έγινε.
(ε)

Αρθρο 43 παρ. 7-γ. :

Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών
αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
∆εν υπάρχει διαφορά.
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(στ)

Αρθρο 43 παρ. 9. :

Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο,
αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της
κινήσεως του λογαριασµού “∆ιαφορές αναπροσαρµογής”.
Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 δεν προέκυψε υποχρέωση αναπροσαρµογής της
αξίας των ακινήτων της εταιρείας. Οι αξίες που αυτά εµφανίζονται στα βιβλία της
εταιρείας είναι µεγαλύτερες εκείνων που προκύπτουν µε βάση τον αντικειµενικό
προσδιορισµό.
ΠΑΡ. 3.
(α)

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Αρθρο 42ε παρ. 8. :

Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
Ως πίνακας :
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΓ. 10-15
ΑΡΘΡ. 42ε παρ. 8 Ν 2190/20
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Γήπεδα - Οικόπεδα

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

(β)

ΛΟΓ.

ΑΡΧΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2003

10.00

6.133.280,20 157.340,42 6.290.620,62

6.290.620,62

10

6.133.280,20 157.340,42 6.290.620,62

6.290.620,62

ΑΓΟΡΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ

TEΛΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004

ΑΝΑΠΟΣΒ.
ΑΞΙΑ
31/12/2004

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ

Αρθρο 43 παρ. 5-δ. :

Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
∆εν έγιναν.
(γ)

Αρθρο 43 5-ε. :

Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
∆εν σχηµατίσθηκαν.

(δ)

Αρθρο 43 παρ. 3-ε. :

Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως),
που αφορούν τη χρήση.
Ως πίνακας :
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΓ. 16
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ΑΡΘΡ. 43 παρ. 3-ε Ν.2190/20
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2003

ΛΟΓ.

ΑΓΟΡΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ
2004

TEΛΙΚΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004
31/12/2004

1. Εξοδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης
2. Εξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου

16.10
16.13

3.744,67
70.154,08

0,00
0,00

3.744,67
70.154,08

0,04
2.292,03

3. Εξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων

16.14

883.010,89

21.164,50

903.175,39

28.735,06

16

956.909,64

20.164,50

977.074,14

31.027,13

ΣΥΝΟΛΟΝ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΑΣΩΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΠΑΓΙΑ

ΛΟΓ.

ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
31/12/2003
31/12/2004
2004

ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΕΞΟ∆Α ΑΥΞΗΣΗΣ Μ.Κ.

16.99.10
16.99.13

2.995,72
53.831,24

748,91
14.030,81

3.744.63
67.862,05

ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΕΞΟ∆Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ

16.99.14

693.805,76

180.634,57

874.440,33

16.99

750.632,72

195.414,29

946.047,01

ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚ/ΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ/ΝΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

(ε)

Αρθρο 43 παρ. 3-γ. :

Τα ποσά και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην
παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως
δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.
∆εν υπάρχουν.
(στ)

Αρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α’ και β’ :

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων “έξοδα ερευνών και αναπτύξεων”, “Παραχωρήσεις
και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας” και “Υπεραξία επιχειρήσεως (“GOODWILL)”.
∆εν υπάρχουν.

ΠΑΡ. 4.
(α)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 43α παρ. 1-β. :

Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%.
∆εν συντρέχει περίπτωση.
(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι
απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος.
∆εν συντρέχει περίπτωση.
(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιε. :
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Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
Η εταιρεία ενοποιείται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας, «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ – ΤΕΒ ΑΕ», η οποία κατέχει το 84,55% των µετοχών της.

ΠΑΡ. 5.
(α)

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Αρθρο 43α παρ. 1-ια. :

Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43,
για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
∆εν υπάρχουν αποθέµατα.
(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-ι. :

∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους
οφείλονται.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 6.
(α)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρθρο 43α παρ. 1-δ. :

Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.
ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονοµαστικές
∆εσµευµένες
Μετοχές

(β)

&

2.460.000

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ
2,93

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
7.207.800,00

Αρθρο 43α παρ. 1-γ. :

Εκδοθείσες µετοχές µέσα στην χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10 :

Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’ αυτούς δικαιώµατα.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
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(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιστ. :

Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.
∆εν αποκτήθηκαν.
ΠΑΡ. 7.
(α)

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. ∆. :

Ανάλυση του λογαριασµού “Λοιπές προβλέψεις”, αν το ποσό του είναι σηµαντικό.
∆εν σχηµατίσθηκαν.

(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-ζ. :

Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π., που δεν εµφανίζονται στους
λογαριασµούς τάξεως και υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και
οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
∆εν υπάρχουν.
(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιβ. :

Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να
προκύψουν σε βάρος τη κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, εφ’ όσον δεν
εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
∆εν υπάρχουν.
(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1-στ. :

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
∆εν υπάρχουν.
(ε)

Αρθρο 43α παρ. 1-στ. :

Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.
∆εν υπάρχουν.

ΠΑΡ. 8.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρθρο 42ε παρ. 12. :
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών , “Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα”
και “Έξοδα χρήσεως δουλευµένα”.
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∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 9.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Αρθρο 42ε παρ. 11. :
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή
από τις πληροφορίες της επόµενης παρ. 10.
∆εν υπάρχουν.

ΠΑΡ. 10.

ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Αρθρο 42ε. παρ. 9. :
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 11.

(α)

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. :

Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.

(β)

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. :

Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την
παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.

(γ)

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιδ. :

∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών
συµβουλίων και διαχειριστές).
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 12.
(α)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αρθρο 43α παρ. 1-η. :

Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος
εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 43ε παρ. 15 εδάφιο α’).
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∆εν υπάρχει κύκλος εργασιών.
Αρθρο 43α παρ. 1-θ. :

(β)

Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και
κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο “∆ιοικητικό
(υπαλληλικό), προσωπικό” περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµοιβόµενο προσωπικό και
στο “εργατοτεχνικό προσωπικό” οι αµοιβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.
Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

Αρθρο 42ε παρ. 15-β. :

(γ)

Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών
“έκτακτα και ανόργανα έξοδα” και “έκτακτα και ανόργανα έσοδα”. Αν τα ποσά των
λογαριασµών “έκτακτες ζηµίες” και “έκτακτα κέρδη” είναι σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της
διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους
λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).
Τα ποσά δεν είναι σηµαντικά.

Αρθρο 42ε παρ. 15-β. :

(δ)

Ανάλυση των λογαριασµών “Εσοδα προηγούµενων χρήσεων”, “Εσοδα από προβλέψεις
προηγούµενων χρήσεων” και “Εξοδα προηγούµενων χρήσεων”.
∆εν υπάρχουν.

ΠΑΡ. 13 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(στ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιζ :

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται
αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της
πιστής εικόνας.
Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης βάσει του Ν. 3259/2004 προχώρησε σε κλείσιµο
των φορολογικών της υποχρεώσεων έως και τη χρήση 2002. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις η
διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι από τον φορολογικό έλεγχο δεν θα προκύψουν
υποχρεώσεις, που θα επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική θέση της εταιρείας.
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Αθήνα, 3 Μαρτίου 2005

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΗ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα, που αποτελείται από – 9 – σελίδες, είναι αυτό
που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 9 Μαρτίου
2005.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ιωάννης Λ. Πέρρος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 11951
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

της ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Αρ. Μ.Α.Ε. 46655/01ΑΤ/Β/00/341
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις
διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που
αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2004.
ΠΑΡ. 1.
Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν
χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.
(α)

Αρθρο 42 α. παρ. 3. :

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της
πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
∆εν έγινε.
(β)

Αρθρο 42β παρ. 1. :

Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του
Ισολογισµού και του λογαριασµού “αποτελέσµατα χρήσεως”.
∆εν έγινε.
(γ)

Αρθρο 42β παρ. 2. :

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ)

Αρθρο 42β παρ. 3. :

Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η
ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε)

Αρθρο 42β παρ. 4. :
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Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για
τις οποίες (συµπτύξεις), συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
∆εν έγινε.
(στ)

Αρθρο 42β παρ. 5. :

Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα
µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.
∆εν έγινε.
ΠΑΡ. 2.
(α)

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αρθρο 43α παρ. 1-α. :

Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων
καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.
14. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του
κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας
τους η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και
µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.
15. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως.
(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-α. :

Βάσεις µετατροπής σε δραχµές ή ευρώ περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.),
και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών.
∆εν υπάρχει.
(γ)

Αρθρο 43 παρ. 2. :

Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών
µεθόδων αποτιµήσεως.
∆εν έγινε.
(δ)

Αρθρο 43 παρ. 7-β. :

Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των
αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
∆εν έγινε.
(ε)

Αρθρο 43 παρ. 7-γ. :

Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών
αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
∆εν υπάρχει διαφορά.
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(στ)

Αρθρο 43 παρ. 9. :

Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο,
αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της
κινήσεως του λογαριασµού “∆ιαφορές αναπροσαρµογής”.
∆εν έγινε.

ΠΑΡ. 3.
(α)

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Αρθρο 42ε παρ. 8. :

Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
Ως πίνακας :
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΓ. 10-15
ΑΡΘΡ. 42ε παρ. 8 Ν 2190/20

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΛΟΓ.

ΠΡΟΗΓ.
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2003

ΑΓΟΡΕΣ/
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ

TEΛΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004

ΑΝΑΠΟΣΒ.
ΑΞΙΑ
31/12/2004

2. Αγροτεµάχια θέση "Γυαλού" ∆ήµου Σπάτων
10.14
& “Μαραθιά” - Αµαλιάδος

2.103.894,94

0,00

2.103.894,94

2.103.894,94

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

2.103.894,94

0,00

2.103.894,94

2.103.894,94

(β)

Αρθρο 43 παρ. 5-δ. :

Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
∆εν έγιναν.
(γ)

Αρθρο 43 5-ε. :

Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
∆εν σχηµατίσθηκαν.

(δ)

Αρθρο 43 παρ. 3-ε. :

Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως),
που αφορούν τη χρήση.
Ως πίνακας :
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΓ. 16
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ΑΡΘΡ. 43 παρ. 3-ε Ν.2190/20
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΛΟΓ.

1. Εξοδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης
2. Εξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
3. Εξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων

16.10
16.13
16.14

ΠΡΟΗΓ.
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2003

ΑΓΟΡΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ

TEΛΙΚΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/12/2004
31/12/2004

9.895,21
24.211,30
260.820,45

0,00
0,00
0,00

9.895,21
24.211,30
260.820,45

1.979,09
4.842,26
54.994,51

294.926,96

0,00

294.926,96

61.815,86

16
ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΠΑΓΙΑ
ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚ/ΣΗΣ
ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΕΞΟ∆Α ΑΥΞΗΣΗΣ Μ.Κ.
ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΕΞΟ∆Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ

ΛΟΓ.
16.99.10
16.99.13
16.99.14

ΠΡΟΗΓ.
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΧΡΗΣΗΣ
31/12/2004
31/12/2003
5.937,09
14.526,78
153.661,86

1.979,03
7.916,12
4.842,26 19.369,04
52.164,08 205.825,94

174.125,73

58.985,37 233.111,10

16.99
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ/ΝΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

(ε)

Αρθρο 43 παρ. 3-γ. :

Τα ποσά και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην
παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως
δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.
∆εν υπάρχουν.
(στ)

Αρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α’ και β’ :

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων “έξοδα ερευνών και αναπτύξεων”, “Παραχωρήσεις
και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας” και “Υπεραξία επιχειρήσεως (“GOODWILL)”.
∆εν υπάρχουν.

ΠΑΡ. 4.
(α)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Αρθρο 43α παρ. 1-β. :

Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%.
∆εν συντρέχει περίπτωση.
(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι
απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος.
∆εν συντρέχει περίπτωση.
(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιε. :

197

198

Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
Η εταιρεία ενοποιείται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ – ΤΕΒ ΑΕ», ως 65% θυγατρική.

ΠΑΡ. 5.
(α)

εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Αρθρο 43α παρ. 1-ια. :

Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43,
για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
∆εν υπάρχουν αποθέµατα.
(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-ι. :

∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους
οφείλονται.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 6.
(α)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρθρο 43α παρ. 1-δ. :

Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.
ΑΡΙΘΜΟΣ
Κοινές Ανώνυµες
Μετοχές

(β)

950.000

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ σε €
2,93

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ σε €
2.783.500,00

Αρθρο 43α παρ. 1-γ. :

Εκδοθείσες µετοχές µέσα στην χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10 :

Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’ αυτούς δικαιώµατα.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
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(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιστ. :

Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.
∆εν αποκτήθηκαν.
ΠΑΡ. 7.
(α)

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. ∆. :

Ανάλυση του λογαριασµού “Λοιπές προβλέψεις”, αν το ποσό του είναι σηµαντικό.
∆εν σχηµατίσθηκαν.

(β)

Αρθρο 43α παρ. 1-ζ. :

Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π., που δεν εµφανίζονται στους
λογαριασµούς τάξεως και υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και
οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
∆εν υπάρχουν.
(γ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιβ. :

Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να
προκύψουν σε βάρος τη κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, εφ’ όσον δεν
εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
∆εν υπάρχουν.

(δ)

Αρθρο 43α παρ. 1-στ. :

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
∆εν υπάρχουν.
(ε)

Αρθρο 43α παρ. 1-στ. :

Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.
∆εν υπάρχουν.

ΠΑΡ. 8.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρθρο 42ε παρ. 12. :
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών , “Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα”
και “Εξοδα χρήσεως δουλευµένα”.
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∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 9.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Αρθρο 42ε παρ. 11. :
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή
από τις πληροφορίες της επόµενης παρ. 10.
∆εν υπάρχουν.

ΠΑΡ. 10.

ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Αρθρο 42ε. παρ. 9. :
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 11.

(α)

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. :

Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.

(β)

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. :

Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την
παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.
(γ)

Αρθρο 43α. παρ. 1-ιδ. :

∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών
συµβουλίων και διαχειριστές).
∆εν υπάρχουν.
ΠΑΡ. 12.
(α)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αρθρο 43α παρ. 1-η. :

Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος
εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 43ε παρ. 15 εδάφιο α’).
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∆εν υπάρχει κύκλος εργασιών.
Αρθρο 43α παρ. 1-θ. :

(β)

Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και
κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο “∆ιοικητικό
(υπαλληλικό), προσωπικό” περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµοιβόµενο προσωπικό και
στο “εργατοτεχνικό προσωπικό” οι αµοιβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.
Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

Αρθρο 42ε παρ. 15-β. :

(γ)

Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών
“έκτακτα και ανόργανα έξοδα” και “έκτακτα και ανόργανα έσοδα”. Αν τα ποσά των
λογαριασµών “έκτακτες ζηµίες” και “έκτακτα κέρδη” είναι σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της
διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους
λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).
∆εν υπάρχουν.

Αρθρο 42ε παρ. 15-β. :

(δ)

Ανάλυση των λογαριασµών “Έσοδα προηγούµενων χρήσεων”, “Έσοδα από προβλέψεις
προηγούµενων χρήσεων” και “Έξοδα προηγούµενων χρήσεων”.
∆εν υπάρχουν.

ΠΑΡ. 13 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(στ)

Αρθρο 43α παρ. 1-ιζ :

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται
αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της
πιστής εικόνας.
Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης βάσει του Ν. 3259/2004 προχώρησε σε κλείσιµο
των φορολογικών της υποχρεώσεων έως και τη χρήση 2002. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις η
διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι από τον φορολογικό έλεγχο δεν θα προκύψουν
υποχρεώσεις, που θα επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική θέση της εταιρείας.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2005.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. &
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΗ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα, που αποτελείται από - 9 - σελίδες, είναι αυτό
που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία , 30 Μαρτίου
2005.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ιωάννης Αντ. Κρόκος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13641
Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε
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ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΡ.Μ.ΑΜ: 883/01ΝΤ/Β/86/81(03)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

∆ιάταξη και περίληψή της
§ 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων 2004. Παρεκκλίσεις
που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας
(α) Αρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητα για την εµφάνιση µε απόλυτη
σαφήνεια της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.
∆εν έγινε.
(β) Αρθρο 42β § 2: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής
εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού «αποτέλεσµα χρήσεως».
∆εν έγινε.
(γ) Αρθρο 42β § 2: Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου
µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Αρθρο 42β § 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική
αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Αρθρο 42β § 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
διατάξεως αυτής.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν
οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειοµένης χρήσεως.
∆εν έγινε.

§ 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων
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(α) Αρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού
των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του
κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους, η
οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε
τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.
(2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως.
(3) Οι συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις, σε λοιπές επιχειρήσεις και σε
κοινοπραξίες εκτελέσεως τεχνικών έργων που περιλαµβάνονται στους συνηµµένους
πίνακες αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
(4) Τίτλοι µε χαρακτήρα προθεσµιακής κατάθεσης.
Υπάρχουν προθεσµιακές καταθέσεις (repos) 10.000.000 € την 31/12/2004.
(β) Άρθρο 43α § 1α: Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε
ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών.
Τα περιουσιακά στοιχεία σε Ξ.Ν. αποτιµήθηκαν µε την επίσηµη τιµή συναλλάγµατος της
31/12/2004. Οι Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές ποσού € 172,16 παρουσιάστηκαν
στο λογαριασµό του Παθητικού <<Β.2-Λοιπές Προβλέψεις >>.
(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως.
Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως.
∆εν έγινε.
(δ) Αρθρο 43 § 7β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους
παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
∆εν έγινε.
(ε) Αρθρο 43 § 7γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των
αποθεµάτων και των κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι
αξιόλογη.
∆εν υπάρχει.
(στ) Αρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό
νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της
κινήσεως του λογαριασµού «∆ιαφορές αναπροσαρµογής».
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
(α) Αρθρο 42ε § 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς
αποσβέσεως).
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Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, µε τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
(β) Αρθρο 43 § 5δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
∆εν έγιναν.
(γ) Αρθρο 43 § 5ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
(δ) Αρθρο 43 § 3ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση και περιλαµβάνονται στον πίνακα
µεταβολών παγίων (βλέπε πίνακα παγίων) .
(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών
που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και/ή την αποτίµηση
στο τέλος της χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων), χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για
κτήσεις πάγιων στοιχείων.
∆εν υπάρχουν τέτοια δάνεια
(στ) Αρθρο 43 § 4 εδαφ. α΄ και β΄ : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Εξοδα
ερευνών και αναπτύξεως». «Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» και
«Υπεραξία επιχείρησης (GOOD - WILL)».
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
§ 4. Συµµετοχές
(α) Αρθρο 43α § 1β΄: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό
µεγαλύτερο από 10%.
Παραθέτεται πίνακας µε τα στοιχεία που ζητά η διάταξη.
(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι
απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος.
α) Στην ΕΞΑΝΤΑΣ Ν.Ε µε ποσοστό συµµετοχής 100% και
β) Στην ELEMAX LTD µε ποσοστό συµµετοχής 100%
(γ) Αρθρο 43α § 1ιε΄: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες
περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
∆εν συντρέχει τέτοια υποχρέωση .

§ 5. Αποθέµατα
(α) Αρθρο 43α § 1ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες
αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
∆εν έγινε
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(β) Αρθρο 43α § 1ι: ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και
λόγοι στους οποίους οφείλονται.
∆εν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό κεφάλαιο
(α) Αρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.
- Κοινές µετοχές

Αριθµός
128.440

- Προνοµιούχες µετοχές

Ονοµ. Αξία
10,22 €

Συνολική αξία
1.312.656,80 €

∅

(β) Αρθρο 43α § 1γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη περίοδο για αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου.
H έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της στις 31
∆εκεµβρίου 2003 οµόφωνα αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας συνολικά κατά το ποσό των εκατόν τριάντα µιας χιλιάδων διακοσίων εξήντα
πέντε και 0,68 (131.265,68) Ευρώ µε καταβολή µετρητών και την έκδοση δώδεκα χιλιάδων
οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων (12.844) νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας
10,22 Ευρώ και µε τιµή διάθεσης σαράντα δύο (42,00) Ευρώ, µε παραίτηση του παλαιού
και µοναδικού µετόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ», και συνολικά υπέρ
του νέου µετόχου κ. Αθανάσιου Κατρή. ”
Η καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου στην ονοµαστική του αξία πλέον της διαφοράς υπέρ
του άρτιου (408.182,32€) από το νέο µέτοχο πραγµατοποιήθηκε και πιστοποιήθηκε µέσα
στα νόµιµα χρονικά περιθώρια εντός της χρήσης.

γ) Αρθρο 43α § 1ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’
δικαιώµατα.

αυτούς

∆εν έχουν εκδοθεί.
δ) Αρθρο 43α § 1ιστ: Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα περίοδο.
∆εν αποκτήθηκαν.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις
(α) Αρθρο 43ε § 14 εδάφ. δ΄: Ανάλυση των λογαριασµού «Λοιπές προβλέψεις» , αν το
ποσό του είναι σηµαντικό.
Ποσό ύψους ευρώ 172,16 € αφορά πρόβλεψη
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα.

συναλλαγµατικών

διαφορών
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(β) Αρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που δεν
εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων
παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεµένες επιχειρήσεις.
∆εν υπάρχουν.
(γ) Αρθρο 43α § 1ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που
ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων,
εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
∆εν υπάρχουν.
(δ) Άρθρο 43α § 1στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
∆εν υπάρχουν.

(ε) Αρθρο 43α § 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.
∆εν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί
- Αρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών «Εσοδα
χρήσεως εισπρακτέα» και «Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί».
∆εν υπάρχουν.

§ 9. Λογαριασµοί τάξεως
- Αρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η
υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της εποµένης § 10.
3) Κατοχή µε µακροχρόνια µίσθωση έντεκα (10) Ι.Χ. αυτοκινήτων .
4) Oι λοιποί λ/σµοί τάξεως καλύπτονται από την επόµενη παραγ.10

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες
- Αρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την
εταιρεία.
- Εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης έργων
- Εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές συµµετοχής
σε δηµοπρασίες
- Εκδοθείσες άλλες εγγυητικές επιστολές για
εξασφάλιση λοιπών υποχρεώσεων

ευρώ

3.052.398,08

ευρώ

2.186.778,39

ευρώ

4.401.025,80
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Σύνολο

ευρώ

9.640.202,27

§ 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Αρθρο 43α § 1ιγ, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Π.∆. 325/1994: Αµοιβές
µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Οι αµοιβές µελών διοικητικού συµβουλίου ποσού 150.000,00 € από τα κέρδη προς διάθεση
τελούν υπό την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κατανέµονται ως εξής:
α) Κούτρας ∆ηµήτριος του Αθανασίου
20.000,00 €
β) Καρατζά Μαρία του ∆ηµητρίου
20.000,00 €
γ) Κατρής Αθανάσιος του Κων/νου
30.000,00 €
δ) Καλλιτσάντης Αναστάσιος του Παρίση 20.000,00 €
ε) Σωσσίδης Γεώργιος του Θεοδώρου
20.000,00 €
στ) Γραµµατάς ∆ηµήτριος του Αργυρίου
20.000,00 €
η) Γρυπάρης Μάρκελλος του Κων/νου
20.000,00 €
Σύνολο
150.000,00 €

(β) Αρθρο 43α § 1ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε
αποχωρήσαντα την παρούσα περίοδο µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της
εταιρείας.
∆εν υπάρχουν.
(γ) Αρθρο 43α § 1-ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη
διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές).
∆εν υπάρχουν.
§ 12. Αποτελέσµατα χρήσεως
(α) Αρθρο 43α § 1η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές
αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α΄ ).
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 28.594.887,04 €
(β) Αρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο «
Υπαλληλικό προσωπικό» περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και
στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.
Μέσος όρος προσωπικού άτοµα
Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
- Υπαλληλικό προσωπικό
άτοµα
- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτοµα
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ

55
35
20
55

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή
των λογαριασµών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν
τα ποσά των λογαριασµών «έκτακτες ζηµίες» και έκτακτα κέρδη» είναι σηµαντικά, κατ’
209

210

εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (µε βάση
τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

(1) Εκτακτα και ανόργανα έξοδα:
- Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις
- Χρεωστικές Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
-Λοιπά Ανόργανα Έξοδα
Σύνολο

ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ

1.396,75
1.905,61
12.234,35
15.536,71

(1) Εκτακτα και ανόργανα έσοδα:
- Λοιπά Ανόργανα έσοδα

ευρώ

1.425,91

ευρώ

1.425,91

Σύνολο

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασµών «Έκτακτες ζηµιές» «Προβλέψεις για
έκτακτους κινδύνους» Έξοδα προηγούµενων χρήσεων» και «Έσοδα προηγούµενων
χρήσεων» και «Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγ.χρήσεων»
(1) Έξοδα προηγούµενων χρήσεων

Σύνολο

(1) Έσοδα προηγούµενων χρήσεων

Σύνολο

ευρώ

11.156,54

ευρώ

11.156,54

ευρώ

63,94

ευρώ

63,94

§ 13. Αλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή
της αρχής της πιστής εικόνας
(δ) Αρθρο 43α § 1ιζ: ΄Οποιες άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή
που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και
εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας.
∆εν υπάρχουν άλλες πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Αθήνα 05 Απριλίου 2005 ,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆.Σ

Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚ. ∆ΝΤΗΣ

Η ΥΠΕΥΘ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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Κούτρας ∆ηµήτριος Κατρής Αθανάσιος

Παντελίδης Βασίλειος

Κυρλάκη Ειρήνη

Βεβαιώνεται ότι , το ανωτέρω Προσάρτηµα που αποτελείται από εννέα (9) σελίδες και δύο
(2) πίνακες , είναι αυτό που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε
ηµεροµηνία 07 Απριλίου 2005.

Αθήνα , 07 Απριλίου 2005
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.∆ΕΜΕΤΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ : 10471
Σ.ΟΛ. α.ε.ο.ε
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.

Λουΐζης Ριανκούρ 78Α,
ΤΚ 115 23, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 6900300, FAX: 210 6900301
E-MAIL
: info@etae.com
WEBSITE : www.etae.gr
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