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ΧΡΗΣΗΣ 2005

Κύριοι Μέτοχοι,

΄Εχουµε την τιµή να θέσουµε υπ΄ όψιν σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την
χρήση 1/1/2005 – 31/12/2005.
Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισµού, βάσει των ∆ΠΧΠ, της χρήσης που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2005, αναφέρουµε τα εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2005
Οι ζηµιές µετά από φόρους της Εταιρείας για το 2005 ανήλθαν σε € 2.999.529, ενώ για το
2004 τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε € 9.537.608

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2005 είναι € 35.176.360 ενώ στο
τέλος του 2004 ήταν € 36.575.887

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2005 είναι
€ 1.062.432, ενώ για τη χρήση 2004 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εισροές €
271.637
Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2005 υπέγραψε συµβάσεις για την εκτέλεση των
παρακάτω έργων οι κυριότερες από τις οποίες είναι : 1. Υ∆ΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ, αξία
σύµβασης € 23.441.160,81 µε ποσοστό συµµετοχής 85%. 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ, αξία σύµβασης € 3.800.000 µε ποσοστό συµµέτοχής 65%, 3.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CIVIL (∆ΟΜΙΚΩΝ) ∆ΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ αξία σύµβασης
€ 2.176.020 µε ποσοστό συµµετοχής 100%, 4. ΠΑΘΕ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, αξία σύµβασης € 1.371.860 µε ποσοστό συµµετοχής 100%
5. ΦΥΤΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ αξία
σύµβασης € 579.177 µε ποσοστό συµµετοχής 100%

Μετά τα παραπάνω, σας καλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονοµικές
Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2005 – 31/12/2005 της Εταιρείας, 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 του Ορκωτού
Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την Εταιρική χρήση 1/1/2005 – 31/12/2005.

Αθήνα,24/03/2006

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Η παρούσα 'Έκθεση που αποτελείται από δύο (2) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο
πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία.

Αθήνα, 29-03-2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
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