
Ορκωτός ελεγκτής : 
Ελεγκτική εταιρεία : 
Τύπος έκθεσης επισκόπησης : ∆εν απαιτείται

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Επενδυτικά ακίνητα Κύκλος εργασιών
Πάγια στοιχεία ενεργητικού Μικτά κέρδη/(ζηµίες)

Απαιτήσεις από πελάτες

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Μείον φόροι

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

Καθαρή Θέση µετόχων Εταιρείας

Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) Κέρδη µετά από φόρους ανά 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) µετοχή - βασικά (σε €)

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα) Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Μεταβολή λόγω εφαρµογής ∆ΛΠ 32/39 Κέρδη προ φόρων
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα Προσαρµογές για:
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση Αποσβέσεις
Κέρδη / (ζηµίες) της περιόδου, µετά από φόρους Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/(έσοδα) και κέρδη από συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/09/2005 και 30/09/2004 αντίστοιχα) Άλλα µη ταµειακά έξοδα / (έσοδα)

Λειτουργικές ταµειακές ροές πριν από τις µεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογ/σµούς
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Λειτουργικές ταµειακές ροές
Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Ίδια κεφάλαια σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Μείον: Φόρος που πληρώθηκε
Λογιστικές Αρχές Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α)
Αναµόρφωση προβλέψεων για παροχές σε εργαζοµένους Ταµειακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων
βάσει αναλογιστικής µελέτης Απόκτηση / (Πώληση) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αποτίµηση ενοποιούµενων συµµετοχών βάσει ∆ΠΧΠ Αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων
∆ιαγραφή άϋλων στοιχείων ενεργητικού που δεν πληρούνται Εισπράξεις από την εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
κριτήρια αναγνώρισης του ∆ΛΠ38 Τόκοι & άλλα έσοδα εισπραχθέντα
Αντιλογισµός µερισµάτων προς διανοµή έως την έγκριση Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)
της Γενικής Συνέλευσης Ταµειακές Ροές Χρηµατοοικονοµικών ∆ραστηριοτήτων
Αναπροσαρµογές αναβαλλόµενης φορολογίας Ανάληψη / Εξοφλήσεις δανείων
Λοιπές αναµορφώσεις Πληρωµή µερισµάτων
Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης σε ∆ΠΧΠ Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων (γ)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ Αύξηση/(µείωση) στα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα (α)+(β)+(γ)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

Αθήνα, 10 Νοεµβρίου 2005

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ  Ξ 434814 Α∆Τ Ι 056358

ΝΙΚΟΛΑΟΣ B. ΤΡΙΧΑΣ
Α∆Τ  Λ 014309

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ Χ 666412

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

21

(19.800)

37.718

(27.421)
(47.221)

32.678

(32.462)

70.180

18.318

(3.559)

(14.293)
(87)

(817)
(2.958)

(259)
(342)

(3.566)

36.307
30.506

35.019

289
(32.287)

(218)

2.803
(4.944)

232
(29.310)

(621)

(433)

30/09/2005

29.266

(4.450)

496.571

(158)

485.089
(1.072)
(5.679)

(67) 218

16.247 6.908

(3.584) (319) 29.468

41.389 36.050

27.817 29.529
1.441 129

-

-
33.176

Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

531.836

01/01/2004 31/12/2004

(671)
28.538

563.231

30/09/2005
532.621
32.273

(27.817)

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ∆. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(29.529)

30/09/2004
526.478

0,22 0,26 0,00 0,01

28.538 33.176 198 1.307

(728) (1.843) 12 (440)

188 3.021 (234) 1.276

(44) 2.732 (304) 1.195

4.845 325 1.958

6.859 1.043

532.621

563.231
567.523

532.621
538.379

464 416

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

107.525
567.523

30/09/2005 31/12/2004

17.135 17.247

441.424

χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και 

15.382

64.326
538.379

441.441

1.422

-

2.450

1.399
(1.517)

1

29.351

30/09/2004

(451)

5.758

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16 
ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α, 11523 ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεµβρίου 2005 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/07/2004-
30/09/2004

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

αποτελεσµάτων & αποσβέσεων

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, 

01/07/2005-
30/09/2005

(29.472)
(5.801)

επενδυτικών αποτελεσµάτων

(29.472)

3.828 5.342

4.292

563.231

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 29.266 35.019

(Σύµφωνα µε το Π.∆. 360/1985 και την υπ' αριθµ. 17/336/21.4.2005 Απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Κ.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της (www.etae.com) όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού
ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

3.993

1.961

01/01/2005-
30/09/2005

01/01/2004-
30/09/2004

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

186 1.747

526.478 532.621

(466) (416)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2004 2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2001. 3. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 4. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία
διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 5. Ο αριθµός του προσωπικού της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας
περιόδου ανέρχεται σε 45 άτοµα. 6. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της εταιρείας, προς και από συνδεδεµένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 2.457 χιλ. και ευρώ 1.332 χιλ. αντίστοιχα. Τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, ανέρχονται σε ευρώ 17.158 χιλ. και ευρώ 613 χιλ. αντίστοιχα. 7. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του καθαρού κέρδους µε
το σταθµικό µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στη διάρκεια της περιόδου. 8. Αλλαγή λογιστικής αρχής – υιοθέτηση από την εταιρεία από 1 Ιανουαρίου 2005 των ∆ΛΠ 32 & 39 για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία: η εταιρεία ταξινόµησε την 1 Ιανουαρίου 2005 τις
επενδύσεις που κατέχει στο µετοχικό κεφάλαιο µη ενοποιούµενων εταιρειών ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και πλέον τα αποτιµά στην εύλογη αξία. Το κέρδος, € 31,6 εκατοµµύρια, που προέκυψε έως 30.09.2005, αναγνωρίσθηκε στα
ίδια κεφάλαια. 9. ∆ιάσπαση της θυγατρικής εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και απορρόφηση των δραστηριοτήτων και συναφών περιουσιακών στοιχείων της από τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ, σύµφωνα µε τις από 23/09/2005
αποφάσεις των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων και µε το από 10/10/2005 Σχέδιο Σύµβασης ∆ιάσπασης. Η εν λόγω διάσπαση τελεί υπό την έγκριση των αρµοδίων Αρχών. 10. Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 10η Νοεµβρίου 2005. 


