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Α.Φ.Μ. : 999838743 Ορκωτή Ελεγκτής Λογιστής : 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Αναστάσιος Καλλιτσάντσης,  Πρόεδρος του ∆.Σ. Ελεγκτική Εταιρία : ΣΟΛ αεοε

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος Τύπος Έκθεσης Ελέγχου  : Με σύµφωνη γνώµη -θέµατα έµφασης

Γεώργιος Σωσσίδης, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. (ανέλεγκτες φορολ. χρήσεις & άρ.47 ν.2190)

Ιωάννης Μωραϊτης, Μέλος του ∆.Σ. ∆ιεύθυνση διαδικτύου : www.reds.gr
∆ηµήτριος Κούτρας, Μέλος του ∆.Σ.

Χρήστος Αδαµόπουλος, Μέλος του ∆.Σ.

31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πωλήσεις - 84.995

Κόστος Πωληθέντων - (99.715)

Ενσώµατα πάγια 47.200 47.200 Μεικτό Κέρδος - (14.720)

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 182 182 Έξοδα διοίκησης (12.963) (29.587)

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 83 117 Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης -καθαρά - 3.334

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 68.017 96.973 Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (12.963) (40.972)

Λοιπά στοχεία ενεργητικού 14.874 15.279 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα /(έξοδα) - καθαρά 100 119

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 130.356 159.750 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (12.863) (40.854)

Μείον φόροι (405) (19.704)

Καθαρά κέρδη/ (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους (13.268) (60.557)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - -

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.380 18.506

Σύνολο υποχρεώσεων  (α) 2.380 18.506 31/12/2005 31/12/2004

Μετοχικό Κεφάλαιο 360.000 360.000 Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2005 και 01/01/2004 αντίστοιχα) 141.244 201.801

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας (232.024) (218.756) ΄Εκδοση µετοχικού κεφαλαίου /(µείωση) - -

Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 127.976 141.244 Κέρδη / (ζηµίες) της περιόδου, µετά από φόρους (13.268) (60.557)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) 130.356 159.750 Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/2005 και 31/12/2004 αντίστοιχα) 127.976 141.244

31/12/2005 31/12/2004 1/1/2005 1/1/2004

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Ίδια Κεφάλαια σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές 186.632 266.768

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (12.863) (40.853)
∆ιαγραφή άυλων στοιχείων ενεργητικού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης 
του ∆ΛΠ 38 (2.792) (32.851)

Προσαρµογές για : Αποµείωση ενσώµατων παγίων (57.876) (67.098)

Αποσβέσεις - 5.601 Αναπροσαρµογές αναβαλλόµενης φορολογίας 15.279 34.982

Εξοδα / (Εσοδα) από τόκους (100) (119) Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης σε ∆ΠΧΠ (45.389) (64.967)

Αλλα µη ταµειακά έσοδα /(έξοδα) - (3.203) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 141.244 201.801

Λειτουργικές ταµειακές ροές πριν από τις µεταβολές κεφαλαίου κίνησης (12.963) (38.574)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογ/σµούς - (58)

Αύξηση / (µείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (16.126) 2.213 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ &  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Λειτουργικές ταµειακές ροές (29.089) (36.420)

Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (23) (186) 1. Βάσει του Ν.3259/2004  η εταιρία προχώρησε στο κλείσιµο των φορολογικών της υποχρεώσεων έως και τη χρήση 2002.

Πληρωµές φόρων 33 (1)     Για τις ανέλεγτες χρήσεις 2003 έως και 2005, οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν καταστεί οριστικές.

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) (29.079) (36.606) 2. Η εταιρία ενοποιείται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις της "REDS Α.Ε.",  η οποία κατέχει 

Ταµειακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων      το 100% του µετοχικού της κεφαλαίου  και εδρεύει στην Ελλάδα.

Αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων - - 3. H εταιρία από την 31/10/2004, ηµεροµηνία κατά την οποία διέκοψε τη λειτουργία του υποκαταστήµατός της, δεν 

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων - -     απασχολεί προσωπικό. 

Τόκοι εισπραχθέντες 123 305 4. ∆εν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών

Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β) 123 305     οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.

Ταµειακές Ροές Χρηµατοοικονοµικών ∆ραστηριοτήτων 5. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 31/12/2005 31/12/2004

Αποπληρωµή ∆ανείων - - α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων (γ) - - β) Λήψη αγαθών και υπηρεσιών 5.965 18.616

Αύξηση / (µείωση) στα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα (α) + (β) + (γ) (28.956) (36.301) γ) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη - -

∆ιαθέσιµα στην αρχή της περιόδου 96.973 133.274 δ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 2.380 1.551

∆ιαθέσιµα στο τέλος της χρήσεως 68.017 96.973

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ Ξ 434814 Α∆Τ Ξ 145767 Α.Αδ.ΟΕΕ 18385

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο, 15 Μαρτίου  2006

P.M.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ιωάννης Πέρρος                                                  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951

ΣΤΟΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "PMS ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ". Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να
ανατρέξει στην διεύθυνση  διαδικτύου  (www.reds.gr) όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΟΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11951

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2005
(δηµοσιευµένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135  για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις  κατά τα ∆.Λ.Π)

(Ποσά  σε € )

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας "PMS  ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"

Αθήνα, 20 Μαρτίου  2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρίας «PMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η
∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρίας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων,
εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και
την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση,
σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών
αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρίας και γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές
καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρίας, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της
εταιρίας της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες
οικονοµικές καταστάσεις.
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση Νο 16 που παρατίθεται στο Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων, στην οποία γίνεται
αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις, της εταιρίας για τις χρήσεις 2003 έως και 2005, δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και
προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη
στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. Επίσης εφιστούµε την προσοχή σας ότι επειδή τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας είναι µικρότερα του ηµίσεως 1/2 του µετοχικού της κεφαλαίου, συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920 και συνεπώς επιβάλλεται η εταιρία να λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού.


