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Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
30 Σεπτεμβρίου 2005
(μη ελεγμένες)
(Ποσά σε €)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Ισολογισμός της 30ης Σεπτεμβρίου 2005
2. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου - 30 Σεπτεμβρίου 2005
3. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 1 Ιουλίου - 30 Σεπτεμβρίου 2005
4. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιόδου 1 Ιανουαρίου - 30 Σεπτεμβρίου 2005
5. Κατάσταση ταμειακών ροών περιόδου 1 Ιανουαρίου - 30 Σεπτεμβρίου 2005
6. Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων
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Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
30 Σεπτεμβρίου 2005
(μη ελεγμένες)
(Ποσά σε €)
Ισολογισμός της 30ης Σεπτεμβρίου 2005
Όμιλος
30/9/2005

31/12/2004

Εταιρεία
30/9/2005

(αναμορφωμένος)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη εις νέον
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Επιχορηγήσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Δάνεια
Προβλέψεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

31/12/2004

(αναμορφωμένος)

30.687.567
67.430
2.270.519
33.025.516

29.764.123
91.108
157
1.929.177
31.784.565

30.618.001
67.626
1.851.627
2.241.219
34.778.473

29.711.150
65.208
1.851.568
1.929.177
33.557.103

5.554.332
28.333.952
725
513.939
3.188.452
37.591.400
70.616.916

4.174.373
23.377.978
725
92.232
5.898.246
33.543.554
65.328.119

5.562.618
25.399.752
725
513.939
2.874.790
34.351.824
69.130.297

4.209.229
20.760.924
725
92.232
5.592.700
30.655.810
64.212.913

12.380.110
2.038.588
7.270.813
21.689.511
13.964
21.703.475

12.447.938
1.844.222
7.962.465
22.254.625
32.627
22.287.252

12.380.110
1.648.524
7.823.430
21.852.064
21.852.064

12.447.938
1.648.524
8.288.801
22.385.262
22.385.262

16.995.042
3.093.709

2.068.657
2.755.956

16.995.042
2.915.038

2.068.656
2.650.862

3.394.751
113.666
136.092
23.733.260

3.404.744
167.630
139.394
8.536.381

3.272.420
113.666
136.091
23.432.257

3.286.824
167.630
139.395
8.313.367

19.668.976
14.280
5.417.336
79.589
25.180.181
48.913.441
70.616.916

18.411.388
16.093.098
34.504.487
43.040.868
65.328.119

18.754.214
5.091.762
23.845.976
47.278.233
69.130.297

17.918.436
15.595.848
33.514.284
41.827.651
64.212.913

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
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Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
30 Σεπτεμβρίου 2005
(μη ελεγμένες)
(Ποσά σε €)
Κατάσταση αποτελεσμάτων 1 Ιανουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου 2005
Όμιλος
1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2004

Εταιρεία
1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2004

123.636.110
(112.954.543)

93.850.425
(83.479.920)

123.172.548
(112.636.035)

93.509.322
(83.768.082)

Μεικτό κέρδος

10.681.567

10.370.505

10.536.513

9.741.240

Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης

1.704.974
(9.453.208)
(2.625.614)

1.708.122
(8.294.710)
(2.855.734)

1.818.068
(9.479.087)
(2.387.411)

1.867.598
(8.308.206)
(2.198.050)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά

307.719
(121.397)

928.183
(298.132)

488.083
(152.275)

1.102.582
(505.929)

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

186.322
(363.338)

630.051
(312.073)

335.808
(267.881)

596.653
(239.651)

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές)

(177.016)

317.978

67.927

357.002

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

(158.353)
(18.663)

302.595
15.383

67.927
-

357.002
-

(177.016)

317.978

67.927

357.002

0,01

0,00

0,01

Σημ.

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων

Κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή που αναλογούν
στους μετόχους της μητρικής για την περίοδο
(εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)
Βασικά/Μειωμένα

6

(0,01)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
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Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
30 Σεπτεμβρίου 2005
(μη ελεγμένες)
(Ποσά σε €)
Κατάσταση αποτελεσμάτων 1 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου 2005

Όμιλος

Εταιρεία

1/7-30/9/2005 1/7-30/9/2004

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μεικτό κέρδος
Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά

1/7-30/9/2005 1/7-30/9/2004

44.116.167

31.090.866

43.831.479

30.860.099

(40.804.016)

(27.087.253)

(40.335.710)

(27.267.988)

3.312.151

4.003.613

3.495.769

3.592.111

393.486

286.403

443.492

389.860

Έξοδα διάθεσης

(3.472.825)

(2.741.972)

(3.425.919)

(2.741.972)

Έξοδα διοίκησης

(852.974)

(1.040.242)

(789.174)

(802.674)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

(620.162)

507.803

(275.832)

437.326

Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά

(367.366)

(70.391)

(225.476)

(201.250)

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων

(987.528)

437.412

(501.308)

236.076

Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη/ (ζημιές)

237.980

(140.109)

96.923

(144.715)

(749.548)

297.303

(404.385)

91.361

(731.610)

287.301

(404.385)

91.361

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

(17.938)

10.002

-

-

(749.548)

297.303

(404.385)

91.361

Κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή που αναλογούν
στους μετόχους της μητρικής για την περίοδο
(εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)
Βασικά/Μειωμένα

(0,03)

0,01

(0,02)
00

0,00

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
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Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
30 Σεπτεμβρίου 2005
(μη ελεγμένες)
(Ποσά σε €)
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 1 Ιανουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου 2005
Όμιλος
Δικαιώματα
μειοψηφίας

Αποδιδόμενα στους μετόχους
της μητρικής
Μετοχικό
κεφάλαιο
1 Ιανουαρίου 2004
Αναπροσαρμογή (σημ.11)
1 Ιανουαρίου 2004 (όπως αναπροσαρμόστηκε)
Συναλλαγματαικές διαφορές από ενοποίηση που δεν
αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα

Λοιπά Αποτελέσματα
αποθέματικα
εις νέον

Σύνολο

12.532.474

1.662.333

8.380.714

5.840

22.581.361

-

-

(1.070.347)

-

(1.070.347)

12.532.474

1.662.333

7.310.367

5.840

21.511.014

-

43.534

-

-

43.534

Καθαρό κέρδος περιόδου

-

-

302.594

15.384

317.978

Σύνολο καθαρού κέρδους που αναγνωρίστηκε για
την περίοδο

-

43.534

302.594

15.384

361.512

(80.020)

-

-

-

(80.020)

-

-

(266.648)

-

(266.648)

Ίδιες μετοχές
Διανομή μερίσματος

(80.020)

-

(266.648)

-

(346.668)

12.452.454

1.705.867

7.346.313

21.224

21.525.858

αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα

-

(181.559)

-

-

(181.559)

Καθαρό κέρδος περιόδου
Σύνολο καθαρού κέρδους που αναγνωρίστηκε για
την περίοδο

-

-

935.176

12.293

947.469

-

(181.559)

935.176

12.293

765.910
(4.516)

30 Σεπτεμβρίου 2004
Συναλλαγματικές διαφορές από ενοποίηση που δεν

Ίδιες μετοχές
Μεταφορά σε αποθεματικά

(4.516)

-

-

-

-

319.914

(319.024)

(890)

(4.516)

319.914

(319.024)

(890)

(4.516)

’31 Δεκεμβρίου 2004

12.447.938

1.844.222

7.962.465

32.627

22.287.252

1 Ιανουαρίου 2005

12.447.938

1.844.222

7.962.465

32.627

22.287.252

-

194.366

-

-

194.366

-

-

(158.355)

(18.663)

(177.018)

-

194.366

(158.355)

(18.663)

17.348

Ίδιες μετοχές

(67.828)

-

-

-

(67.828)

Μέρισμα για το 2004

(67.828)

-

(533.297)
(533.297)

-

(533.297)
(601.125)

12.380.110

2.038.588

7.270.813

13.964

21.703.475

Συναλλαγματικές διαφορές από ενοποίηση που δεν
αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα
Καθαρό κέρδος περιόδου
Σύνολο καθαρού κέρδους που αναγνωρίστηκε για
την περίοδο

30 Σεπτεμβρίου 2005

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
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Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
30 Σεπτεμβρίου 2005
(μη ελεγμένες)
(Ποσά σε €)
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 1 Ιανουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου 2005
Εταιρεία
Λοιπά
Μετοχικό
κεφάλαιο αποθέματικα
1 Ιανουαρίου 2004

12.532.474

1.618.618

12.532.474

1.618.618

Καθαρό κέρδος περιόδου

-

Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους περιόδου

-

Ίδιες μετοχές

Σύνολο

8.486.228

22.637.320

(1.070.347)

(1.070.347)

7.415.881

21.566.973

-

357.002

357.002

-

357.002

357.002

(266.648)

(266.648)

Αναπροσαρμογή (σημ.11)
1 Ιανουαρίου 2004 (όπως αναπροσαρμόστηκε)

Αποτελέσματα
εις νέον

(80.020)

(80.020)

Διανομή μερίσματος
(80.020)

-

(266.648)

(346.668)

12.452.454

1.618.618

7.506.235

Καθαρό κέρδος περιόδου

-

-

812.472

21.577.307
6
812.472

Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους περιόδου

-

-

812.472

812.472

30 Σεπτεμβρίου 2004

Ίδιες μετοχές

(4.516)

-

-

(4.516)

-

29.907

(29.907)

-

(4.516)

29.907

(29.907)

(4.516)

’31 Δεκεμβρίου 2004

12.447.938

1.648.525

8.288.800

22.385.263

1 Ιανουαρίου 2005

12.447.938

1.648.525

8.288.800

Καθαρό κέρδος περιόδου

-

-

67.927

22.385.263
2
67.927

Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους περιόδου

-

-

67.927

67.927

(67.828)

-

-

(67.828)

-

-

(533.297)

(533.297)

(67.828)

-

(533.297)

(601.125)

12.380.110

1.648.525
4

7.823.430

21.852.065
4

Μεταφορά σε αποθεματικά

Ίδιες μετοχές
Διανομή μερίσματος

30 Σεπτεμβρίου 2005

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων.
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Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
30 Σεπτεμβρίου 2005
(μη ελεγμένες)
(Ποσά σε €)
Κατάσταση ταμειακών ροών 1 Ιανουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου 2005
Όμιλος
1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2004

Εταιρεία
1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2004

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη πρό φόρων

186.322

630.051

335.808

596.653

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Προβλέψεις
Ζημιά από αποτίμηση θυγατρικών
Κέρδος από πώληση συμμετοχών

992.589

896.912

932.631

882.978

(104.171)

(255.482)

(104.171)

(255.482)

123.027

284.104

123.027

284.104

-

-

-

112.757
(80.778)

-

(80.778)

-

Συναλλαγματικές διαφορές

194.367

43.534

-

-

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

921.190

654.963

907.631

654.963

(141.338)

(26.771)

(141.338)

(26.771)

27.373

(5.976)

27.373

(5.976)
(202.313)

Πιστωτικοί τόκοι
Ζημιά από πώληση παγίων
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:
Αύξηση αποθεμάτων

(1.379.959)

(138.342)

(1.353.390)

Αύξηση απαιτήσεων

(5.400.400)

(1.412.655)

(5.226.781)

(967.276)

1.306.567

(4.249.067)

805.159

(4.514.145)

(9.993)

33.435

(14.404)

(31.525)

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένος φόρος εισοδήματος
Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες

(921.190)

(637.023)

(754.807)

(637.023)

(433.012)
(4.638.628)

(18.641)
(4.281.736)

(425.409)
(4.888.671)

(27.916)
(4.217.750)

(1.951.516)

(1.108.814)

(1.881.265)

(1.077.358)

11.992

47.641

11.992

47.641

-

-

-

(220.000)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
Αύξηση επενδύσεων σε θυγατρικές
Τόκοι εισπραχθέντες

141.338

26.771

141.338

26.771

Αγορά ίδιων μετοχών

(67.828)

(80.020)

(67.828)

(80.020)

(1.866.014)

772.778
(341.644)

(1.795.763)

772.778
(530.188)

(505.982)

(254.378)

(505.982)

(254.378)

50.207

-

50.207

-

16.538.834

3.864.247

15.000.000

3.864.247

(12.288.211)
3.794.848

3.609.869

(10.577.701)
3.966.524

3.609.869

(2.709.794)

(1.013.511)

(2.717.910)

(1.138.069)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

5.898.246

4.512.880

5.592.700

4.438.764

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

3.188.452

3.499.369

2.874.790

3.300.695

Έσοδα από πώληση λοιπών επενδύσεων
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Επιχορηγήσεις
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 μέχρι 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.
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Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
30 Σεπτεμβρίου 2005
(μη ελεγμένες)
(Ποσά σε €)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Γενικές Πληροφορίες
Η μητρική εταιρεία του Ομίλου CYCLON ΕΛΛΑΣ είναι η εταιρεία CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία
είναι ανώνυμη εταιρεία και έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.
2190/1920, με έδρα στο Μαρούσι, Ηρώδου Αττικού 12Α, ΤΚ. 15124. Η εταιρεία δραστηριοποιείται
στον κλάδο των λιπαντικών και πετρελαιοειδών και οι κύριες δραστηριότητες της αφορούν
εμπορία καυσίμων και εμπορία λιπαντικών.
Κύριοι μέτοχοι της CYCLON ΕΛΛΑΣ. Α.Ε. είναι :
· REPUBLIC BAY VENTURES (11.25%)
· ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. του Θεοδώρου (11,12%)
· ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. του Θεοδώρου (11,12%)
· GREEN POWΕR SHIPPING COMPANY SA (8,77%).
Η σημαντικότερη από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου είναι η ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. η οποία
δραστηριοποιείται στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, με έδρα στο
Μαρούσι, Ηρώδου Αττικού 12Α. ΤΚ 15124
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος
οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται ο Ομιλος. Εκμεταλλεύσεις εξωτερικού
δεν υπάρχουν.
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30η Σεπτεμβρίου 2005 ήταν :
CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
180 άτομα
ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.
28
»
ΚΕΠΕΔ Α.Ε.
6
ΣΥΝΟΛΟ
214 άτομα
2. Αρχές σύνταξης των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων
Πλαίσιο κατάρτισης
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. καλύπτουν τους
εννέα μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου 2005. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο (“ΔΛΠ”) 34 “Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις” και υπόκεινται στις διατάξεις του
Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (“ΔΠΧΠ”) 1 “Πρώτη εφαρμογή των
ΔΠΧΠ”, γιατί αποτελούν μέρος της περιόδου που καλύπτεται από τις πρώτες ΔΠΧΠ οικονομικές
καταστάσεις για το έτος που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2005.
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των
συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που
χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και
του Ομίλου για την εξαμηνία μέχρι 30 Ιουνίου 2005.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε
τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της 30 Ιουνίου 2005 που
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου με ηλεκτρονική διεύθυνση www.Cyclon.gr.
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Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
30 Σεπτεμβρίου 2005
(μη ελεγμένες)
(Ποσά σε €)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 1 και των άλλων σχετικών προτύπων, ο Όμιλος εφάρμοσε τα
Πρότυπα που ισχύουν για τις χρήσεις που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 2005 στα οικονομικά
στοιχεία από 1 Ιανουαρίου 2004.
Επειδή όμως το σύνολο των προτύπων και διερμηνειών τα οποία θα είναι σε ισχύ την 31
Δεκεμβρίου 2005 δεν είναι γνωστά κατά την ημερομηνία κατάρτισης των συνημμένων ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων ο Όμιλος συνέταξε τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα
πρότυπα και διερμηνείες τα οποία έχουν εκδοθεί και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά
την ημερομηνία σύνταξής τους.
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονταν με βάση τις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές στην
Ελλάδα (‘‘ΓΠΛΑ’’) έως την 31 Δεκεμβρίου 2004. Οι ΓΠΛΑ διαφέρουν σε κάποια σημεία από τα
ΔΠΧΠ. Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις
μεθόδους λογιστικής αποτίμησης και ενοποίησης που χρησιμοποιούσε σύμφωνα με τις Ελληνικές
ΓΠΛΑ ώστε να συνάδουν με τα ΔΠΧΠ.
Τα στοιχεία του 2004 παρουσιάζονται
αναπροσαρμοσμένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών.
Συμφωνία και περιγραφή της επίδρασης της μετάβασης, από τις ΓΠΛΑ στα ΔΠΧΠ, στα ίδια
κεφάλαια και τα αποτελέσματα παρατίθενται στη Σημείωση 3.
Οι οικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως έχει
τροποποιηθεί από την επανεκτίμηση των επενδύσεων σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών.
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισμένων
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία
εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των
οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια
του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη
δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά
αποτελέσµατα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.
Οι λογιστικές αρχές που έχουν εφαρμοστεί στην ετοιμασία των οικονομικών πληροφοριών των
θυγατρικών εταιρειών είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία.
3. Μετάβαση στα ΔΠΧΠ
Το ΔΠΧΠ 1 απαιτεί όπως ο Όμιλος καθορίσει τις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και να τις
εφαρμόσει αναδρομικά για να αναμορφώσει τον κατά ΔΠΧΠ ισολογισμό έναρξης κατά την
ημερομηνία μετάβασης (1 Ιανουαρίου 2004). Οι παρακάτω συμφωνίες παρέχουν μια
ποσοτικοποίηση της επίδρασης της μετάβασης στα ΔΠΧΠ.
Στις συμφωνίες περιλαμβάνεται και η επίδραση των διορθώσεων που έγιναν με βάση το ΔΛΠ8
«Λογιστικές αρχές, αλλαγές σε λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη» (σημείωση 11).
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Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
30 Σεπτεμβρίου 2005
(μη ελεγμένες)
(Ποσά σε €)
Συμφωνίες μεταξύ Ελληνικών ΓΠΛΑ και ΔΠΧΠ
Όμιλος
Συμφωνία ιδίων κεφαλαίων την 1 Ιανουαρίου 2004, 30 Σεπτεμβρίου 2004 και 31 Δεκεμβρίου 2004
1/1/2004
Σύνολο ενοποιημένης καθαρής θέσης σύμφωνα με τα ΕΓΠΛΑ

30/9/2004

31/12/2004

13.104.119

13.830.105

14.295.312

19.399.204

19.115.667

19.138.883

Αναμορφώσεις μετάβασης σε ΔΠΧΠ
Αναπροσαρμογή αξίας ενσώματων παγίων βάσει εκτίμησης
Αντιλογισμός αναπροσαρμογής αξία παγίων βάσει 2065/92
Διαγραφή μη κεφαλαιοποιήσιμων δαπανών πολυετούς απόσβεσης και
πρώτης εγκαταστάσεως και αντιλογισμός αποσβέσεων ΕΓΛΣ

-

-

(1.474.760)

(327.160)

(230.862)

(477.036)

Προσαρμογή μακροπρόθεσμων απαιτήσεων στην παρούσα αξία τους
Προβλέψεις απαξίωσης αποθεματων

(153.484)
(79.864)

(146.414)
(79.864)

(147.751)
(79.864)

(2.840.369)

(3.124.474)

(3.347.725)

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Πρόβλεψη για φορολογία εισοδήματος

-

(339.149)

-

(271.416)

(15.934)

(167.630)

Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας

(4.272.624)

(4.245.548)

(2.755.956)

Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους

(3.289.831)

(3.323.266)

(3.404.743)

Αναταξινόμηση επιχορηγήσεων

Αναγνώριση δαπάνης χρηματοδοτικής μίσθωσης στα αποτελέσματα

(21.456)

62.433

113.925

Αναταξινόμηση ιδίων μετοχών στα ίδια κεφάλαια

-

(80.020)

-

Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές που αναγνωρίστηκαν στα
αποτελέσματα χρήσης

-

103.184

82.692

Αντιλογισμός μερίσματος 2003

266.648

-

-

Αντιλογισμός μερίσματος 2004

-

-

533.297

(2.753)

-

(21.392)

8.406.895

7.695.753

7.991.940

21.511.014

21.525.858

22.287.252

Λοιπές διαφορές
Σύνολο αναμορφώσεων μετάβασης
Σύνολο καθαρής θέσης σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ

11

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
30 Σεπτεμβρίου 2005
(μη ελεγμένες)
(Ποσά σε €)
Όμιλος
Συμφωνία καθαρών κερδών για το έτος 2004 και την περίοδο 1/1-30/9/2004
1/1- 30/09/2004

1/1- 31/12/2004

851.434

457.356

Αντιλογισμός αποσβέσεων σύμφωνα με ΕΓΛΣ και εγγραφή αποσβέσεων
σύμφωνα με ΔΠΧΠ

(146.935)

(448.327)

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

(284.105)

(507.355)

7.070

5.733

83.889
86.500

113.987
86.500

103.184
27.077
(339.149)

82.692
1.494.120
-

(33.435)
(37.552)

(114.912)
95.653

Σύνολο αναμορφώσεων μετάβασης

(533.456)

808.091

Σύνολο κερδών σύμφωνα με ΔΠΧΠ

317.978

1.265.447

Σύνολο ενοποιημένων κερδών σύμφωνα με ΕΓΠΛΑ

Προσαρμογή μακροπρόθεσμων απαιτήσεων στην παρούσα αξία τους
Αναγνώριση δαπάνης χρηματοδοτικής μίσθωσης στα αποτελέσματα
Κέρδη από πώληση μετοχών
Χρήση πρόβλεψης για συναλλαγματικές διαφορές
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές διαφορές
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Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
30 Σεπτεμβρίου 2005
(μη ελεγμένες)
(Ποσά σε €)
Εταιρεία
Συμφωνία ιδίων κεφαλαίων την 1 Ιανουαρίου 2004, 30 Σεπτεμβρίου 2004 και 31 Δεκεμβρίου 2004
1/1/2004

30/9/2004

31/12/2004

Σύνολο καθαρής θέσης σύμφωνα με τα ΕΓΠΛΑ

14.121.028

14.799.787

15.531.592

Αναμορφώσεις μετάβασης σε Δ.Π.Χ.Π.
Αναπροσαρμογή αξίας ενσώματων παγίων και αντιλογισμός αποσβέσεων
ΕΓΛΣ σύμφωνα με ΔΠΧΠ

19.399.166

19.115.667

19.117.492

Αντιλογισμός αναπροσαρμογής αξίας παγίων βάσει 2065/92
Διαγραφή μη κεφαλαιοποιήσιμων δαπανών πολυετούς απόσβεσης και
πρώτης εγκαταστάσεως και αντιλογισμός αποσβέσεων ΕΓΛΣ σύμφωνα με
ΔΠΧΠ
Απομειώσεις επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες
Προσαρμογή μακροπρόθεσμων απαιτήσεων στην παρούσα αξία τους
Προβλέψεις απαξίωσης αποθεματων

-

-

(1.474.760)

(288.928)
(1.068.515)
(153.484)
(79.864)

(171.822)
(1.181.273)
(146.414)
(79.864)

(421.124)
(1.417.196)
(147.751)
(79.864)

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

(2.840.369)

(3.124.474)

(3.347.725)

Πρόβλεψη για φορολογία εισοδήματος

-

(296.709)

-

Αναταξινόμηση ιδίων μετοχών από χρεώγραφα σε ίδια κεφάλαια
Αναταξινόμηση επιχορηγήσεων
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας
Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους
Αναγνώριση δαπάνης χρηματοδοτικής μίσθωσης στα αποτελέσματα
Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές που αναγνωρίστηκαν στα
αποτελέσματα χρήσης
Αντιλογισμός μερίσματος 2003
Αντιλογισμός μερίσματος 2004
Σύνολο αναμορφώσεων μετάβασης
Σύνολο καθαρής θέσης σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.
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-

(80.020)

-

(271.416)

(15.934)

(167.630)

(4.206.006)
(3.289.831)

(4.148.948)
(3.258.306)

(2.650.862)
(3.286.824)

(21.456)

62.433

113.925

266.648
7.445.945

103.183
6.777.519

82.692
533.297
6.853.670

21.566.973

21.577.306

22.385.262

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
30 Σεπτεμβρίου 2005
(μη ελεγμένες)
(Ποσά σε €)
Εταιρεία
Συμφωνία καθαρών κερδών για το έτος 2004 και την περίοδο 1/1-30/9/2004
1/1- 30/09/2004 1/1- 31/12/2004

847.741

570.924

Αντιλογισμός αποσβέσεων σύμφωνα με ΕΓΛΣ και εγγραφή αποσβέσεων
σύμφωνα με ΔΠΧΠ

(146.935)

(392.415)

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

(284.105)

(507.355)

7.070

5.733

(112.758)

(348.681)

Αναγνώριση δαπάνης χρηματοδοτικής μίσθωσης στα αποτελέσματα

83.889

113.987

Κέρδη από πώληση μετοχών

86.500

86.500

103.184
57.058

82.692
1.555.147

Σύνολο εταιρικών κερδών σύμφωνα με ΕΓΠΛΑ

Προσαρμογή μακροπρόθεσμων απαιτήσεων στην παρούσα αξία τους
Απομειώσεις επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες

Χρήση πρόβλεψης για συναλλαγματικές διαφορές
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές διαφορές
Σύνολο αναμορφώσεων μετάβασης
Σύνολο εταιρικών κερδών σύμφωνα με ΔΠΧΠ
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(296.709)

-

31.525

3.007

(19.458)

(65)

(490.739)

598.550

357.002

1.169.474

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
30 Σεπτεμβρίου 2005
(μη ελεγμένες)
(Ποσά σε €)
4. Πληροφόρηση κατά τομέα
Οι πωλήσεις και τα λειτουργικά κέρδη για κάθε επιχειρηματικό τομέα για τους 9 μήνες έως 30
Σεπτεμβρίου 2005 ήταν τα παρακάτω:

Πωλήσεις

Καύσιμα

Λοιπές
Δραστηριότητες

Σύνολο

99.773.772

23.862.338

123.636.110

(8.098)

315.817

Λειτουργικά κέρδη
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων

307.719
(121.397)
186.322

Οι πωλήσεις και τα λειτουργικά κέρδη για κάθε επιχειρηματικό τομέα για τους 9 μήνες έως 30
Σεπτεμβρίου 2004 ήταν τα παρακάτω:

Πωλήσεις

Καύσιμα

Λοιπές
Δραστηριότητες

Σύνολο

74.216.672

19.633.753

93.850.425

63.745

864.438

Λειτουργικά κέρδη
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων

5.

928.183
(298.132)
630.051

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες

Οι συνολικές αγορές ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και του Ομίλου
για την εννιαμηνία που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2005 ανήλθαν σε 1.857.877€ και 1.928.128€
αντίστοιχα. Οι συνολικές επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία για το 9μηνο ανήλθαν σε
23.388€ και 23.388€ για την εταιρεία και τον όμιλο αντίστοιχα.

15

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
30 Σεπτεμβρίου 2005
(μη ελεγμένες)
(Ποσά σε €)
6. Κέρδη ανά μετοχή
Όμιλος
1/1-30/9/2005
1/1-30/9/2004
Κέρδη/ (ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους
της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά/ μειωμένα κέρδη ανά μετοχή (€ ανά
μετοχή)

Εταιρεία
1/1-30/9/2005

1/1-30/9/2004

(158.353)

302.595

67.927

357.002

26.596.463

26.647.068

26.596.463.

26.647.068

(0,01)

0,01

0,00

0,01

7. Μερίσματα
Τα μερίσματα των μετόχων προτείνονται από τη διοίκηση στο τέλος κάθε χρήσεως και τελούν υπό
την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Τα μερίσματα που εγκρίθηκαν το 2005 από τα
κέρδη της προηγούμενης χρήσης ανερχόταν σε €533.297 (0,02€ ανά μετοχή).

8. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις
Η τελευταία ελεγμένη φορολογική χρήση των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι
ως εξής :
- ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ έως 31.12.2000
- ΑΒΙΝ ΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ έως 31.12.2002
- ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. έως 31.12.2002
- ΚΕΠΕΔ Α.Ε από την σύστασή της το 2003 δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές
- ΕΛΤΕΠΕ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ έως 31.12.2002
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση των υποχρεώσεων της
εταιρείας ανέρχεται την 30.9.2005 σε 3.075.090€. Αντίστοιχα τη 30.09.2004 το ποσό ανερχόταν
σε € 2.416.729.
Το ποσό των εγγυητικών επιστολών που δόθηκαν ως εξασφάλιση των απαιτήσεων της εταιρείας
ανέρχεται την 30.9.2005 σε 902.928€. Αντίστοιχα την 30.09.2004 το ποσό ανερχόταν σε €
2.173.579.

9. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού
Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει την οικονομική διάρθρωση ή την
επιχειρηματική πορεία του Ομίλου μετά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού.
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Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
30 Σεπτεμβρίου 2005
(μη ελεγμένες)
(Ποσά σε €)
10. Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών
Οι συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των θυγατρικών της, έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση.
Συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας, των θυγατρικών της και συνδεδεμένων μερών αναλύονται
κατωτέρω :

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30.09.2005

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30.09.2005

& ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΠΕΔ Α.Ε.

16.274

21.924

1.988

(124.974)

ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.

75.907

1.763.233

207.838

(366.411)

ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

7.249

34.336

Οι πωλήσεις αγαθών στα συνδεδεμένα μέρη έγιναν στις κανονικές τιμές πωλήσεων του Ομίλου.
Τα οφειλόμενα ποσά είναι ακάλυπτα και θα τακτοποιηθούν με καταβολή μετρητών. Καμμία εγγύηση
δεν έχει δοθεί ή ληφθεί από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη.
Επίσης δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα
πρόσωπα.
Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών
Δεν υπάρχουν συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και των διευθυντικών στελεχών.

11. Αναμόρφωση οικονομικών καταστάσεων προηγουμένων περιόδων
Κατά τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30 Σεπτεμβρίου 2005, ο Όµιλος
αποφάσισε να προβεί στη διόρθωση ορισµένων κονδυλίων τα οποία αφορούν στις προηγούµενες
χρήσεις, καθώς και στην εξαμηνία μέχρι 30 Ιουνίου 2005. Οι εν λόγω διορθώσεις έγιναν σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές αρχές, αλλαγές σε λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη», δηλαδή µε αναδροµική
διόρθωση των κονδυλίων προηγούµενων περιόδων/ χρήσεων. Η σωρευτική επίδραση όλων των
αναπροσαρµογών που αφορούσε προηγούμενες του 2004 χρήσεις καταχωρήθηκε έναντι των ιδίων
κεφαλαίων ενάρξεως 1/1/2004 και οι διορθώσεις που ανάγονται σε περιόδους/ χρήσεις που
περιλαµβάνονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις διενεργήθηκαν στις αντίστοιχες
περιόδους/ χρήσεις. Κατά συνέπεια ο συνηµµένος ισολογισµός της 31 ∆εκεµβρίου 2004
παρουσιάζεται αναµορφωµένος σε σχέση µε αυτόν που περιλαµβανόταν στις οικονοµικές
καταστάσεις που δηµοσιεύθηκαν για το πρώτο εξάμηνο του 2005. Η επίδραση των ανωτέρω
διορθώσεων στα ίδια κεφάλαια κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 και 31 Δεκεμβρίου 2004, καθώς και
στα αποτελέσματα του έτους 2004 και της εξαμηνίας μέχρι 30 Ιουνίου 2005 έχει ως εξής:
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Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
30 Σεπτεμβρίου 2005
(μη ελεγμένες)
(Ποσά σε €)
(α) Επίδραση στα ίδια κεφάλαια
Όμιλος
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 (όπως είχε
δημοσιευθεί κατά τη δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων της 30/6/2005)
Διορθώσεις κονδυλίων:
Αναβαλλόμενη φορολογία

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 (όπως είχε
δημοσιευθεί κατά τη δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων της 30/6/2005)
Διορθώσεις κονδυλίων:
Αναβαλλόμενη φορολογία
Αποσβέσεις παγίων
Λοιπά

Λοιπά Αποτελέσματα
αποθεματικά
εις νέον

Δικαιώματα
μειοψηφίας

Σύνολο

12.532.474

1.662.333

8.380.714

5.840 22.581.361

12.532.474

1.662.333

(1.070.347)
7.310.367

- (1.070.347)
5.840 21.511.014

12.447.938

1.844.222

9.069.031

30.821 23.392.012

12.447.938

1.844.222

(1.070.715)
(70.027)
34.176
7.962.465

1.806 (1.068.909)
(70.027)
34.176
32.627 22.287.252

Εταιρεία
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 (όπως είχε
δημοσιευθεί κατά τη δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων της 30/6/2005)
Διορθώσεις κονδυλίων
Αναβαλλόμενη φορολογία

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 (όπως είχε
δημοσιευθεί κατά τη δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων της 30/6/2005)
Διορθώσεις κονδυλίων
Αναβαλλόμενη φορολογία
Αποσβέσεις παγίων
Λοιπά

(β)

Λοιπά Αποτελέσματα
αποθεματικά
εις νέον

Σύνολο

12.532.474

1.618.618

8.486.228 22.637.320

12.532.474

1.618.618

(1.070.347) (1.070.347)
7.415.881 21.566.973

12.447.938

1.648.524

9.463.966 23.560.428

12.447.938

1.648.524

(1.139.315) (1.139.315)
(70.027)
(70.027)
34.176
34.176
8.288.800 22.385.262

Επίδραση στα αποτελέσματα
Όμιλος
Περίοδος 1/1Έτος 2004
30/6/2005

Κέρδος (όπως είχε δημοσιευθεί κατά τη
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων
της 30/6/2005)
Διορθώσεις κονδυλίων:
Αναβαλλόμενη φορολογία
Αποσβέσεις παγίων
Αποτίμηση θυγατρικών
Λοιπά

Εταιρεία
Περίοδος 1/1Έτος 2004
30/6/2005

1.299.860

434.563

1.274.293

482.745

1.438
(70.027)
34.176

102.182
70.027
(34.240)

(68.968)
(70.027)
34.176

111.820
70.027
(158.040)
(34.240)

1.265.447

572.532

1.169.474

472.312
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Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
30 Σεπτεμβρίου 2005
(μη ελεγμένες)
(Ποσά σε €)

Εκτός από τις πιο πάνω διορθώσεις, η Εταιρεία, και κατά συνέπεια ο Όμιλος, για σκοπούς καλύτερης
λογιστικής απεικόνισης της οικονομικής της κατάστασης, προέβηκε σε ορισμένες ανακατατάξεις
μεταξύ κονδυλίων του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2004, όπως αυτά είχαν δημοσιευθεί στις
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2005. Οι ανακατατάξεις αυτές δεν επηρεάζουν
τα κέρδη, το σύνολο ενεργητικού ή τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας.

Αθήνα 24 Νοεμβρίου 2005

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΝΤΑΞΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν. ΗΛΙΑΚΗ
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