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1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 
 

Κύριοι µέτοχοι, 
 
Έχουµε την τιµή να υποβάλλουµε συνηµµένα στη Γενική Συνέλευση σας τις Οικονοµικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας, νόµιµα υπογεγραµµένες και ελεγµένες για τη χρήση 1/1 – 31/12/2005 
µε τις παρατηρήσεις µας πάνω σ’ αυτές και  παρακαλούµε να τις εγκρίνετε και να τις καταθέσετε 
στην Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 22/05/2006 
 
1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 

Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία µας ανοδική παρ’ όλες τις αντιξοότητες και τους 
αστάθµητους παράγοντες της γενικότερης οικονοµικής κατάστασης.  

2. Οικονοµική θέση της Εταιρείας 
Η οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, µε εµφανή σηµεία 
ανοδικής πορείας στον τοµέα του κλάδου της.  

3. Προβλεπόµενη πορεία της Εταιρείας 
Οι προοπτικές για το 2006 παρουσιάζονται ευνοϊκές έπειτα από την απόδοση των επενδύσεων 
σε µηχανήµατα που έγιναν τα τελευταία χρόνια. 

4. Κατεχόµενα από την Εταιρεία χρεόγραφα 
Αµοιβαία κεφάλαια €495.420,75 
Μετοχές εισηγ. Στο ΧΑΑ € 347,36 

5. ∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα 
Καταθέσεις σε $ USD 17.887,83 αξίας € 31/12/2005 15.163,03 

6. Ακίνητα της Εταιρείας 
Τα ακίνητα της Εταιρείας, η αξία των οποίων έχει αναπροσαρµοσθεί βάσει των λογιστικών 
αρχών και διατάξεων, εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα  

 
Είδος Ακινήτου ∆ιεύθυνση Αξία κτήσης µετά από 

αναπροσαρµογές σε €. 
ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ        
    ΧΩΡΟΣ  
 

17χλµ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ  
ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

237.872.07  €  

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 
 

17χλµ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

  25.069.60  €      

Σύνολο  262.941.67  €       
 
      Το σύνολο των ακινήτων της Εταιρείας είναι ελεύθερο πάσης φύσεως βαρών. 
 
7. Υποκαταστήµατα της εταιρείας 
      Υποκατάστηµα θέση Φάκα Ασπροπύργου 
8. Άλλα σηµαντικά γεγονότα 

 
 8.1 Σηµαντικές ζηµίες που υπάρχουν κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης. 



 ∆εν έχουν υπάρξει σηµαντικά γεγονότα µέσα στο χρονικό διάστηµα από τη λήξη της   χρήσεως 
µέχρι την υποβολή της έκθεσης που είναι ζηµιογόνα και να υποδηλώνουν την ανάγκη 
προσαρµογών των  ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του δηµοσιευµένου ισολογισµού ή να 
απαιτούν αποκάλυψη τους  στις οικονοµικές καταστάσεις της κλειόµενης χρήσεως. 
 
8.2 Σηµαντικές ζηµίες που αναµένονται να προκύψουν στο µέλλον από ενδεχόµενα  γεγονότα. 
∆εν πιθανολογούνται µελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζηµιογόνα, ώστε να απαιτείται η 
αποκάλυψή τους στους  µετόχους και στους τρίτους, προκειµένου να εκτιµήσουν σωστά τα 
στοιχεία των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση που αποτελείται                      Ακριβές αντίγραφο 
από 2 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στο                     Ασπρόπυργος 20/03/2006 
πιστοποιητικό ελέγχου που χορήγησα µε 
ηµεροµηνία 20/03/2006  
 
 

Ο Πρόεδρος Ν. ∆. Φωκάς 
 

 
 

Αθήνα 20 Μαρτίου 2006 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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