™À¡∂ƒ°∂π∞ ∂¶π™∫∂À∂™ ª∏Ã∞¡ø¡ ∫∞π ∫∞∆∞™∫∂Àø¡ ∞À∆√∫π¡∏∆ø¡ ™∂ª∫∞ ∂.¶.∂.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005)
(δηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
™∆√πÃ∂π∞ ∆∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™
∆ιεύθυνση Εδρας Εταιρείας:
Μαρκόνι 3, 122 42 Αιγάλεω
Αριθµοί Πρωτοδικείου Αθηνών:
Γενικός Αρ. 16048, Ειδικός Αρ. 4732
∆ιαχειριστής:
Ιωάννης Πετρόπουλος
Ηµεροµηνία Εγκρισης των Ετήσιων
Οικονοµικών Καταστάσεων:
14/3/2006
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :
Σωτήρης ∆ανούσης
Ελεγκτική εταιρία :
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :
Με σύµφωνη γνώµη
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση, για την
οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων, πρέπει να
εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου της µητρικής
εταιρείας- www.petropoulos.com - όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
¶ÚﬁÛıÂÙ· ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ :
1. Οι βασικές λογιστικές αρχές, που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των
οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2005, είναι ίδιες µε αυτές της χρήσης 2004.
2. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 1998. Εχειν δε,
φορολογικά περαιώσει τις χρήσεις έως και το 2002, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 3259/2004.
3. Επί των παγίων ή των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
4. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων δεν υφίστανται.
5. Το απασχολούµενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν : 26 άτοµα,
έναντι της προηγούµενης χρήσης στην οποία ήταν: 29 άτοµα.
π. ™∆√πÃ∂π∞ π™√§√°π™ª√À
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
∂¡∂ƒ°∏∆π∫√
31-12-2005
ªË ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Î¿ ™ÙÔÈ¯Â›· ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡
Ενσώµατα Στοιχεία Ενεργητικού
2.608
2.608
∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Î¿ ¶ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ™ÙÔÈ¯Â›·
Αποθέµατα
55
Πελάτες και λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις
368
Λοιπές Απαιτήσεις
126
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα
113
662
™‡ÓÔÏÔ ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡
3.270
¶∞£∏∆π∫√
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Συνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Εµπορικοί Πιστωτές
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
™‡ÓÔÏÔ ÀÔ¯ÚÂÒÛÂˆÓ (·)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας
™‡ÓÔÏÔ ∫·ı·Ú‹˜ £¤ÛË˜ ªÂÙﬁ¯ˆÓ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ (‚)
™‡ÓÔÏÔ ¶·ıËÙÈÎÔ‡ (·) + (‚)

31-12-2004
2.635
2.635
112
540
147
99
898
3.533

72
72
251
28
120
399
471
1.154
1.645
2.799
3.270

38
38
297
20
220
537
575
1.154
1.804
2.958
3.533

ππ. ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∞¶√∆∂§∂™ª∞∆ø¡ Ãƒ∏™∏™

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
∫‡ÎÏÔ˜ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ (¶ˆÏ‹ÛÂÈ˜)
ªÈÎÙﬁ ∫¤Ú‰Ô˜
∫¤Ú‰Ë ÚÔ ÊﬁÚˆÓ, ¯ÚËÌ/ÎˆÓ, ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ
·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ
∫¤Ú‰Ë ÚÔ ÊﬁÚˆÓ, ¯ÚËÌ/ÎˆÓ Î·È ÂÂÓ‰˘Ù, ·ÔÙÂÏ/ÙˆÓ
∫¤Ú‰Ë / ∑ËÌ›Â˜ ÚÔ ÊﬁÚˆÓ
Μείον Φόροι
∫·ı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë / ˙ËÌ›Â˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜
∫·Ù·ÓÂÌËÌ¤Ó· ÛÂ:
Εταίρους της µητρικής
Βασικά κέρδη ανά Εταιρικό Μερίδιο (σε Ευρώ)

πππ. ™∆√πÃ∂π∞ KATA™∆∞™∏™ ª∂∆∞µ√§ø¡ ∫∞£∞ƒ∏™ £∂™∏™ Ãƒ∏™∏™

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
∫·ı·Ú‹ £¤ÛË ¤Ó·ÚÍË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜
(1/1/2005 Î·È 1/1/2004 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·)
Κέρδη / Ζηµίες της Χρήσεως µετά από φόρους
∫·ı·Ú‹ £¤ÛË Ï‹ÍË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜
(31/12/2005 Î·È 31/12/2004 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·)

1/1-31/12/04

2.957
-158

2.936
22

2.799

2.958

IV. ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∆∞ª∂π∞∫ø¡ ƒ√ø¡ Ãƒ∏™∏™ (ŒÌÌÂÛË Ì¤ıÔ‰Ô˜)

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
1/1-31/12/05
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Ζηµίες - Κέρδη προ φόρων
(122)
Πλέον / Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
33
Προβλέψεις
118
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
11
¶Ï¤ÔÓ / ÌÂ›ÔÓ : προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
58
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
74
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(37)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
(7)
Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατος
(49)
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ/ÂÎÚÔÒÓ ·ﬁ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (·)
79
∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(6)
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ/ÂÎÚÔÒÓ ·ﬁ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (‚)
(6)
ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Εξοφλήσεις δανείων
(50)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
(9)
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ/ÂÎÚÔÒÓ ·ﬁ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (Á)
(59)
∫·ı·Ú‹ ·‡ÍËÛË (ÌÂ›ˆÛË) ÛÙ· Ù·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ·
Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· (·+‚+Á)
14
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¤Ó·ÚÍË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
99
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ï‹ÍÂˆ˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
113

1/1-31/12/04
139
42
(9)
15
22
84
15
(12)
(58)
238
(23)
(23)
(150)
(7)
(157)
58
41
99

V. ¶π¡∞∫∞™ ¶ƒ√™∞ƒª√°ø¡ ∆∏™ ∫∞£∞ƒ∏™ £∂™∏™ ∂¡∞ƒ•∏™ ¶∂ƒπ√¢√À
(01.01.2005 Î·È 01.01.2004 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·) ª∂∆∞•À ∂§§∏¡π∫ø¡ §√°π™∆π∫ø¡
¶ƒ√∆À¶ø¡ (∂.§.¶) ∫∞π ¢π∂£¡ø¡ §√°π™∆π∫ø¡ ¶ƒ√∆À¶ø¡(¢.§.¶)

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα
απεικονισθεί σύµφωνα µε ΕΓΛΣ

01-01-2005

01-01-2004

3.009

1.511

-22

1.492

4

2

-41
8
-51
2.958

-50
-19
1.425
2.936

Επίδραση από την αποτίµηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Επίδραση από την προσαρµογή των χρηµατοδοτικών µισθώσεων
σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π.
Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού
λόγω συνταξιοδότησης
Αναγνώριση αναβαλλοµµένων φορολογικών υποχρεώσεων
Σύνολο Προσαρµογών
Επενδεδυµένα Κεφάλαια, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Vπ. ¶π¡∞∫∞™ ¶ƒ√™∞ƒª√°ø¡ ∞¶√∆∂§∂™ª∞∆ø¡ 31.12.2004 ª∂∆∞•À ∂§§∏¡π∫ø¡
§√°π™∆π∫ø¡ ¶ƒ√∆À¶ø¡ (∂.§.¶) ∫∞π ¢π∂£¡ø¡ §√°π™∆π∫ø¡ ¶ƒ√∆À¶ø¡(¢.§.¶)

01/01-31/12/05
1.709
390

01/01-31/12/04
2.172
518

-77
-110
-121
-37
-158

196
155
140
-118
22

-158
-16,44

22
2,25

(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)
01/01-31/12/2004
Σύνολο Αποτελεσµάτων (προ φόρων) , όπως είχαν
προγενέστερα απεικονισθεί σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.
149
Επίδραση από την αποτίµηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων
-21
Επίδραση από την προσαρµογή των χρηµατοδοτικών µισθώσεων
σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π.
3
Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
9
Σύνολο Προσαρµογών
-9
Σύνολο Αποτελεσµάτων (προ φόρων), κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
140

Αθήνα 14 Μαρτίου 2006
Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Ι. Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Τ. Ν 090702

1/1-31/12/05

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΟΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. Κ 025660

