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Προς την  
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
∆/νση ∆ηµοσίων  Εγγραφών & Εποπτείας  
Εισηγµένων Εταιρειών 
Κολοκοτρώνη 1,  
105 62    Α θ ή ν α 
----------------------------------------- 
 
Υπόψη κου Σ. Παπαγεωργίου 

Κοιν/ση κο ∆. Παπαϊωάννου 
 

Θέµα : Οικονοµικές καταστάσεις. 

 

 

Κύριοι, 
 
Σε συνέχεια της επιστολής σας µε Αριθµό Πρωτοκόλλου Ε.Κ. 363 και ηµεροµηνία 25 
Ιανουαρίου 2006, θα θέλαµε να σας πληροφορήσουµε για τα εξής: 
 
Κατά τη σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων για την εξάµηνη περίοδο από 1 
Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005 διαπιστώθηκε η ανάγκη αναµόρφωσης κονδυλίων που 
αφορούσαν στη µετάβαση στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(«∆ΠΧΠ»).  
 
Ο Όµιλος, εφαρµόζοντας τα όσα ορίζουν τα ∆ΠΧΠ και συγκεκριµένα το ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο («∆ΛΠ») 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και 
Λάθη», προχώρησε στη σχετική αναµόρφωση και γνωστοποίησε στις ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις για την εξάµηνη περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005, αναλυτικά 
τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε απαραίτητη η αναµόρφωση των σχετικών κονδυλίων 
καθώς και την επίπτωσή της σε αυτά (Ενότητα 22, σελ. 28 έως 31). 
 
Επίσης, για σκοπούς ενηµέρωσης των επενδυτών, συµπεριελήφθη σχετική σηµείωση στα 
δηµοσιευµένα «Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005», 
µε την οποία γνωστοποιήθηκε το γεγονός της αναµόρφωσης (Σηµείωση 12).  Σηµειώνεται 
ότι τα «Στοιχεία και πληροφορίες» παραπέµπουν τον αναγνώστη στις οικονοµικές 
καταστάσεις βάσει ∆ΠΧΠ που αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας 
(www.etae.com). 
 

Οι διαφορές που αναφέρονται στην επιστολή σας αφορούν τις παραπάνω αναµορφώσεις.  
Επισυνάπτεται πίνακας µε τις αναµορφώσεις, οι οποίες δικαιολογούν πλήρως τις διαφορές. 



Τέλος, για σκοπούς πληρέστερης ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού, η παρούσα επιστολή 
θα αποσταλεί στο Χ.Α. και επιπλέον το περιεχόµενό της θα αναρτηθεί στη διεύθυνση του 
διαδικτύου της Εταιρείας. 
 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 
 

Με εκτίµηση, 

Για την Α.Ε. 

 

 

 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνηµµένα : Σχετικός Πίνακας



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ           

   Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Α    Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α   

 Σε χιλιάδες Ευρώ  

Α' τρίµηνο 
(αρχικά 

δηµοσιευµένα 
στοιχεία)  

Α' τρίµηνο 
(αναµορφωµένα 

στοιχεία)  

Αναµορφώσεις 
στοιχείων α' 

τριµήνου  

∆ιαφορά 
βάσει 

επιστολής 
Ε.Κ.  

Τελική 
διαφορά  

 2005            

 Κύκλος εργασιών  127.309    143.752    16.443    16.444    1 * 

 Κέρδη προ Φόρων  30.395    25.400    4.995    4.995    0  

 
Κέρδη µετά από Φόρους κατανεµόµενα σε 
Μετόχους της Εταιρείας  17.895    13.831    4.064    4.064    0  

 2004            

 Κέρδη προ Φόρων  41.960    39.821    2.139    2.139    0  

 
Κέρδη µετά από Φόρους κατανεµόµενα σε 
Μετόχους της Εταιρείας  18.679    16.540    2.139    2.139    0  

             
 * Η διαφορά οφείλεται στις στρογγυλοποιήσεις και στην παρουσίαση των στοιχείων σε χιλιάδες Ευρώ.      
             
             
 


