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Της Ανώνυµης Εταιρείας
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.
δ.τ. ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005
(Ποσά σε Ευρώ)
1.1 - 30.09.2005

1.1. - 30.09.2004

1.7. - 30.09.2005

1.7. - 30.09.2004

56.687.392,49

60.049.930,04

20.656.035,03

19.992.452,08

(46.261.405,59)
10.425.986,90

(48.674.499,86)
11.375.430,18

(16.903.536,62)
3.752.498,41

(15.804.869,67)
4.187.582,41

Έξοδα ∆ιοίκησης
Έξοδα ∆ιάθεσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
Κέρδη προ φόρων

(2.849.790,81)
(4.227.537,38)
(143.347,48)
1.461.704,47
4.667.015,70

(2.474.440,98)
(4.294.281,65)
(67.918,46)
1.021.724,45
5.560.513,54

(1.177.330,32)
(1.249.614,88)
6.672,42
482.522,15
1.814.747,78

(908.881,78)
(1.502.775,52)
1.437,16
492.638,72
2.270.000,99

Φόρος εισοδήµατος

(1.471.875,06)

(1.972.003,27)

(599.713,70)

(802.823,88)

3.195.140,64

3.588.510,27

1.215.034,08

1.467.177,11

0,77
0,77

0,94
0,94

0,29
0,29

0,39
0,39

4.158.833
4.158.833

3.805.000
3.805.000

4.158.833
4.158.833

3.805.000
3.805.000

Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό κέρδος

Καθαρά κέρδη

Κέρδη ανά µετοχή (σε Ευρώ)
Βασικά
Αποµειωµένα
Μέσος σταθµικός όρος µετοχών
Βασικός
Αποµειωµένος

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.
δ.τ. ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ 30ης Σεπτεµβρίου 2005

30 Σεπτεµβρίου
2005

31 ∆εκεµβρίου
2004

2.323.505,91
29.628,25
431.956,91
922.170,67
120.025,50
3.827.287,24

2.482.238,80
17.863,21
210.433,68
922.019,13
313.316,55
3.945.871,37

Βραχυπρόθεσµο ενεργητικό
Εµπορεύµατα
Εµπορικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
∆ιαθέσιµα
Σύνολο βραχυπρόθεσµου ενεργητικού

15.407.686,91
11.614.633,55
4.094.139,26
145.835,18
7.812.084,12
39.074.379,02

11.053.786,82
7.057.713,86
2.556.665,52
76.036,67
66.548,95
20.810.751,82

Γενικό σύνολο ενεργητικού

42.901.666,26

24.756.623,19

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

3.026.700,00
6.201.450,00
1.261.027,96
6.613.462,05
17.102.640,01

2.244.950,00
1.261.027,96
5.701.321,41
9.207.299,37

604.011,00
604.011,00

573.324,00
573.324,00

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι
Μερίσµατα πληρωτέα
∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

12.548.124,79
10.122.014,28
1.390.771,45
456,60
1.133.648,13
25.195.015,25

10.134.968,52
2.216.073,19
1.290.879,66
1.334.078,45
14.975.999,82

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

42.901.666,26

24.756.623,19

(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµο ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια
Λογισµικά προγράµµατα
Αναβαλλόµενοι φόροι ενεργητικού
Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Λοιπά µακροπρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο µακροπρόθεσµου ενεργητικού

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.
δ.τ. ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

(Ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Αποτέλεσµα περιόδου
(1/1-30/9/2004)
Μερίσµατα
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2004
Αποτέλεσµα περιόδου
(1/10-31/12/2004)
Μεταφορά σε αποθεµατικά
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004
Αποτέλεσµα περιόδου
(1/1-30/09/2005)
Μερίσµατα
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2005

Μετοχικό
κεφάλαιο

∆ιαφορά
υπέρ το
άρτιο

Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέο

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

2.244.950,00

-

685.016,31

4.559.233,05

7.489.199,36

2.244.950,00

-

685.016,31

3.588.510,27

3.588.510,27

(1.864.450,00)
6.283.293,32

(1.864.450,00)
9.213.259,63

2.244.950,00

-

576.011,65
1.261.027,96

(5.960,26)
(576.011,65)
5.701.321,41

(5.960,26)
9.207.299,37

781.750,00
3.026.700,00

6.201.450,00
6.201.450,00

1.261.027,96

3.195.140,64
(2.283.000,00)
6.613.462,05

3.195.140,64
(2.283.000,00)
6.983.200,00
17.102.640,01

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.
δ.τ. ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

(Ποσά σε Ευρώ)

30 Σεπτεµβρίου
2005

30 Σεπτεµβρίου
2004

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

4.667.015,70

5.560.513,54

Κέρδη περιόδου προ φόρων
- Αποσβέσεις
- Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
- Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
- Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα αποθέµατα
- Έσοδα από πώληση παγίων
- Πιστωτικοί τόκοι
- Τόκοι και συναφή έξοδα
Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών κεφαλαίου κίνησης

424.539,14
95.304,00
19.500,00
37.500,00
(44.069,29)
(117.921,66)
260.615,14
5.342.483,03

409.354,65
120.716,00
41.800,49
(21.485,99)
(27.033,50)
93.405,04
6.177.270,23

193.139,51
(4.391.400,09)
(6.113.893,43)
(69.798,51)

162.935,32
(3.649.772,31)
(2.040.422,97)
(12.925,36)

2.413.156,27
(235.323,72)
(64.617,15)
(1.430.306,50)
(4.356.560,59)

8.515.998,20
(365.867,38)
(87.484,93)
(841.393,30)
7.858.337,50

117.921,66
(462.794,54)
228.836,09
(116.036,79)

27.033,50
(722.787,12)
(76.500,00)
392.267,09
(379.986,53)

7.905.941,09
6.820.000,00
(225.265,14)
(2.282.543,40)
12.218.132,55

(5.033.169,70)
(86.535,03)
(1.864.450,00)
(6.984.154,73)

7.745.535,17

494.196,24

66.548,95

180.805,20

7.812.084,12

675.001,44

(Αύξηση) / Μείωση σε:
- Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
- Αποθέµατα
- Εµπορικές απαιτήσεις
- Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις
Αύξηση / (Μείωση) σε:
- Εµπορικές υποχρεώσεις
- Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
- Πληρωµή αποζηµιώσεων σε προσωπικό
- Φόροι εισοδήµατος πληρωθέντες
Ταµειακές εισροές (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
- Είσπραξη τόκων
- Αγορά ασώµατων και ενσώµατων ακινητοποιήσεων
- Επένδυση σε νέα θυγατρική
- Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
- Καθαρή αύξηση (µείωση) βραχυπρόθεσµου δανεισµού
- Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
- Πληρωµή τόκων
- Mερίσµατα πληρωθέντα
Ταµειακές εισροές (εκροές) από χρηµατοδοτικές δραστ/τες
Καθαρή αύξηση / (µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων
Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου
Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της περιόδου

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.
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1.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
Α.Ε.Ε.» («η Εταιρεία» ή «Μοτοδυναµική») είναι µία ελληνική ανώνυµη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην
εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανοµή και εµπορία µηχανοκίνητων δικύκλων και προϊόντων θάλασσας (εξωλέµβιες µηχανές,
φουσκωτά σκάφη και jet θάλασσας), ανταλλακτικών και λιπαντικών. Η Εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1992 και έχει
διάρκεια 25 ετών, µέχρι το 2018. Η Μοτοδυναµική είναι θυγατρική εταιρεία της µεταλλευτικής ανώνυµης εταιρείας S&B
Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Η Εταιρεία µέσω συµβάσεων που έχει συνάψει µε την εταιρεία Yamaha Motor Europe N.V. (θυγατρική εταιρεία της
εδρεύουσας στην Ιαπωνία Yamaha Motor Co.) έχει το δικαίωµα αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων της Yamaha Motor Co.
στην Ελλάδα, τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία καθώς και των προϊόντων συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών. Η διάρκεια των
συµβάσεων αυτών εκτείνεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2011 για την περίπτωση της Ελλάδας και µέχρι την 30η Ιουνίου 2010
για την περίπτωση της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας.
Από τον Ιούνιο του 2005 οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Την 31η ∆εκεµβρίου 2004 η Μοτοδυναµική απασχολούσε 102 εργαζόµενους ενώ την 30η Σεπτεµβρίου 2005 η εταιρεία
απασχολεί 107 άτοµα . Η Εταιρεία εδρεύει στην Κηφισιά, στο 14ο χλµ. της Εθνικής οδού Αθηνών Λαµίας.
Η δραστηριότητα της εταιρείας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, η οποία κορυφώνεται κατά τους θερινούς µήνες. Ως εκ
τούτου, τα οικονοµικά µεγέθη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζουν σηµαντική µεταβολή, σε σχέση µε
αυτά που παρουσιάζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
2.

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(a) Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονοµικές
καταστάσεις») έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 34
«Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις». ∆εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης
εφαρµογής τους. Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν για πρώτη φορά , σύµφωνα µε τα υιοθετηµένα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ»), µε εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 1
«Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» και µε ηµεροµηνία µετάβασης την 1η
Ιανουαρίου 2004 (σηµείωση 0(γ)). Η Εταιρεία, έως την εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών τον Ιούνιο του 2005, δεν είχε την υποχρέωση να παρουσιάζει και δεν παρουσίαζε τις οικονοµικές
της καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Για λόγους πληρέστερης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού η κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης περιλαµβάνει και τα κονδύλια του τρίτου τριµήνου της χρήσης 2005 καθώς και τα αντίστοιχα
συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2004.
(β) Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις: Η Μοτοδυναµική τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και συνέτασσε έως
την 31η ∆εκεµβρίου 2004 ετήσιες µόνο οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 και την
ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία («καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις»). Οι συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ έχουν συνταχθεί βάσει των καταστατικών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, όπως αυτές
έχουν κατάλληλα προσαρµοσθεί και αναµορφωθεί µέσω συγκεκριµένων εξωλογιστικών εγγραφών προσαρµογής ώστε να
συµφωνούν µε τις διατάξεις των ∆ΠΧΠ.
(γ) Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης: Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή
Νοµοθεσία 1606/2002 και βάσει του Νόµου 3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε από τον Νόµο 3301/2004), οι ελληνικές
εταιρείες που είναι εισηγµένες σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών (στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή) υποχρεούνται να
συντάσσουν τις καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις τους από την χρήση που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2005 εφεξής
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Η Εταιρεία πρόκειται να συντάξει και να εκδώσει τις πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις
βάσει των ∆ΠΧΠ εντός των χρονικών προθεσµιών που ορίζει ο νόµος ενώ η ηµεροµηνία σύνταξής των οικονοµικών
αυτών καταστάσεων θα είναι η 31η ∆εκεµβρίου 2005.
Η Εταιρεία εφάρµοσε το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» στη σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών
καταστάσεων. Με βάση τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1, στη σύνταξη των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα
∆ΠΧΠ, µια εταιρεία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα ∆ΠΧΠ που θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των
πρώτων οικονοµικών καταστάσεων για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται καθώς και στον ισολογισµό µετάβασης.
Σύµφωνα επίσης µε το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» και
τον προαναφερόµενο ελληνικό νόµο οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να συντάσσουν συγκριτικές οικονοµικές
καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ τουλάχιστον µίας χρήσης, αρχής γενοµένης της χρήσης που έληξε την 31η
∆εκεµβρίου 2004. Κατά συνέπεια, αφού η ηµεροµηνία για τις πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆ΠΧΠ
της Εταιρείας θα είναι η 31η ∆εκεµβρίου 2005, όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρµογή στην
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Εταιρεία και ισχύουν για χρήσεις που λήγουν την 31η ∆εκεµβρίου 2005 χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των
οικονοµικών της καταστάσεων.
Επειδή το σύνολο των Προτύπων και ∆ιερµηνειών τα οποία θα είναι σε ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2005 δεν είναι γνωστά ,
η Εταιρεία συνέταξε τις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες τα οποία
έχουν εκδοθεί και είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων .
Βάσει των διατάξεων του ∆ΠΧΠ 1, εφαρµόστηκαν οι ακόλουθες εξαιρέσεις:
(i)

Σε σχέση µε την πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού για αποχώρηση από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης,
το σύνολο των σωρευµένων αναλογιστικών κερδών και ζηµιών αναγνωρίστηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης
στα ∆ΠΧΠ. Για τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που προέκυψαν εντός του 2004 εφαρµόστηκε η µέθοδος του
περιθωρίου («Corridor Approach»).

(ii) Οι εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης µε βάση τα ∆ΠΧΠ κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ δεν διαφέρουν από
εκείνες που εφαρµόσθηκαν σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα κατά την ηµεροµηνία αυτή (µετά από τις
εγγραφές προσαρµογής που καταχωρήθηκαν προκειµένου να απεικονίσουν οποιαδήποτε αλλαγή στις λογιστικές
αρχές), εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι οι εκτιµήσεις αυτές θα έπρεπε να
αναθεωρηθούν.
(δ) Χρήση Εκτιµήσεων: Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση προβαίνει σε
εκτιµήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση
ενδεχόµενων καταστάσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται κατά τις υπό εξέταση χρήσεις και
περιόδους. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές.
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Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ακόλουθες:
(α) Νόµισµα Μέτρησης και Αναφοράς και Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων: Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς της
Μοτοδυναµικής είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες οι οποίες ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε
ξένο νόµισµα προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας ισολογισµού. Τα
κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από την αποτίµηση τέλους χρήσεως
των νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως,
εξαιρουµένων των συναλλαγών που πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθµισης ταµειακών ροών που απεικονίζονται στην
καθαρή θέση.
(β) Ασώµατες Ακινητοποιήσεις: Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αφορούν κυρίως λογισµικά προγράµµατα, η αξία των οποίων
αντανακλά το κόστος αγοράς τους προσαυξηµένο µε κάθε είδους δαπάνη η οποία έχει πραγµατοποιηθεί κατά την
ανάπτυξή του προκειµένου να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και
τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την
απόδοση του λογισµικού πέραν των αρχικών προδιαγραφών. Η απόσβεση του λογισµικού λογίζεται βάσει της σταθερής
µεθόδου απόσβεσης και εντός περιόδου τριών ετών και περιλαµβάνεται στις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως.
(γ)

Ενσώµατα Πάγια: Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν
προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την
οποία πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή
του παγίου, την παραγωγική του δυναµικότητα, ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Η αξία κτήσεώς και οι σωρευµένες
αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται από τους λογαριασµούς, κατά την πώληση ή απόσυρσή του ή όταν δεν αναµένονται
πλέον άλλα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από την συνέχιση της εκµετάλλευσής του. Τυχόν κέρδος ή ζηµία που προκύπτει
από την αποµάκρυνση του παγίου περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως κατά την οποία το εν
λόγω πάγιο αποµακρύνθηκε.

(δ) Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν τις
σχετικές ωφέλιµες διάρκειες ζωής των εν λόγω παγίων. Οι συντελεστές που εφαρµόζονται είναι οι ακόλουθοι:
Ποσοστό
3 – 20
12 – 20
10 – 20
12 – 30

Κατηγορία
Κτίρια και διαµορφώσεις κτιρίων
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
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(ε) Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Οι λογιστικές αξίες των µακροπρόθεσµων στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται
σε έλεγχο αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι µπορεί να µην είναι πλέον ανακτήσιµες.
Η ζηµία αποµείωσής ενός περιουσιακού στοιχείου καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης εκείνης κατά
την οποία, η αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του.
Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη, µεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας χρήσεως του εν
λόγω παγίου. Καθαρή αξία πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα
πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά
την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα
αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση του
περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς
προσδιορισµού της αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στο µικρότερο / χαµηλότερο επίπεδο για το
οποίο δύναται να προσδιοριστούν ανεξάρτητες ταµειακές ροές.
(στ) Συµµετοχές σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις: Οι συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις αποτιµούνται στην τιµή κτήσεως
µειωµένη µε τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
(ζ) Εµπορεύµατα: Τα εµπορεύµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσεως των εµπορευµάτων περιλαµβάνει την αξία κτήσης προσαυξηµένη µε κάθε
είδους δαπάνη η οποία απαιτείται προκειµένου να εισαχθούν στις αποθήκες της Εταιρείας, προσδιορίζεται δε για µεν τα
κυρίως προϊόντα (δίκυκλα και προϊόντα θάλασσας κλπ) µε την µέθοδο του εξατοµικευµένου κόστους , για δε τα
ανταλλακτικά, αξεσουάρ και λοιπά συµπληρωµατικά προϊόντα µε την µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου. Πρόβλεψη για
βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα εµπορεύµατα σχηµατίζεται στη βάση εκτιµήσεων της ∆ιοίκησης αναφορικά µε την
πραγµατική κατάσταση και την δυνατότητα χρησιµοποίησης των εµπορευµάτων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο και πάντα
µε γνώµονα το απόθεµα ασφαλείας ανταλλακτικών που υποχρεούται η εταιρεία να έχει για το σύνολο των µοντέλων που
βρίσκονται στην κυκλοφορία.
(η) Λογαριασµοί απαιτήσεων: Οι λογαριασµοί απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά από προβλέψεις
για τυχόν µη εισπρακτέα υπόλοιπα. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε
γενικές γραµµές βασίζονται στο µέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη µε παράλληλη εκτίµηση σχετικών οικονοµικών
πληροφοριών. Η Εταιρεία, για την πίστωση που παρέχει στους πελάτες της, καλύπτεται µε εµπράγµατες εγγυήσεις ή και
εγγυητικές επιστολές τραπεζών και µέχρι του ποσού εκείνου που θεωρεί απαραίτητο. Το ποσό της πρόβλεψης για
επισφαλείς απαιτήσεις που σχηµατίζει η εταιρεία στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, προσδιορίζεται µε βάση την
εκτίµηση για τον πιθανολογούµενο κίνδυνο από την µη είσπραξη των καθυστερηµένων ή επίδικων απαιτήσεων από τους
πελάτες της. Το συσσωρευµένο ποσό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις µειώνεται µε το ποσό των απαιτήσεων
εκείνων που έχουν καταστεί ανεπίδεκτες είσπραξης Αποτελεί πολιτική της εταιρείας να µη διαγράφεται καµία απαίτηση
µέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νοµικές ενέργειες για την είσπραξή της.
(θ) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού: Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και οι χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις στον ισολογισµό περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις, και τις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίµησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στις αντίστοιχες
λογιστικές αρχές οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτή τη σηµείωση. Τόκοι, µερίσµατα, κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από
τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα
αντίστοιχα. Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους λογιστικοποιείται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. Η εταιρεία δεν
χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ούτε για αντιστάθµιση κινδύνου ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
(i) Συγκέντρωση Πιστωτικού Κινδύνου: Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια
από τα συµβαλλόµενα, µε αυτή, µέρη. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε
στοιχείου του ενεργητικού.
(ii)

Πραγµατική Αξία: Τα ποσά που εµφανίζονται στους ισολογισµούς για τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις και τις
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες πραγµατικές τους αξίες λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης
τους.

(iii) Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Η πλειοψηφία των συναλλαγών και υπολοίπων της Εταιρείας πραγµατοποιούνται σε
ευρώ, ως εκ τούτου η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν υφίστανται κίνδυνος από την διακύµανση συναλλαγµατικών
ισοτιµιών.
(ι)

Χρηµατικά διαθέσιµα: Η εταιρεία θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε
αρχική λήξη µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά διαθέσιµα.

(κ) ∆άνεια Τραπεζών: Τα τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο αντανακλά την
πραγµατική τους αξία µειωµένη µε τα έξοδα σύναψης τους. Μετά την αρχική καταχώρηση, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο
κόστος βάσει της µεθόδου των πραγµατικών επιτοκίων. Στο αναπόσβεστο κόστος υπολογίζονται και κάθε είδους έξοδα
έκδοσης δανείων και πιστώσεων.
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(λ) Κόστη ∆ανεισµού: Τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδα της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιούνται.
(µ) Πρόβλεψη για Αποζηµίωση Προσωπικού: Οι υποχρεώσεις από αποχώρηση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
υπολογίζονται στην παρούσα αξία των µελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών που θεωρούνται δουλευµένες κατά το
τέλος της χρήσης βάσει των υπαλλήλων οι οποίοι έχουν, κατά την διάρκεια της χρήσης, θεµελιώσει δικαίωµα επ’ αυτών
των παροχών. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται βάσει οικονοµικών και αναλογιστικών παραδοχών και
προσδιορίζονται µε την αναλογιστική µέθοδο των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Το
καθαρό κόστος αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης για την περίοδο περιλαµβάνεται στο κόστος µισθοδοσίας στην
κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών των οποίων το δικαίωµα
απολαβής θεµελιώθηκε µέσα στην χρήση, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προϋπηρεσίας, τα
αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές και οποιοδήποτε επιπλέον κόστος αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το κόστος
προϋπηρεσίας προσδιορίζεται µε βάση την ευθεία µέθοδο κατά την µέση διάρκεια της περιόδου µέχρι τη θεµελίωση του
δικαιώµατος απόληψης των υπεσχηµένων παροχών. Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές αναγνωρίζονται
κατά την µέση υπολειπόµενη περίοδο απασχόλησης των ενεργών υπαλλήλων και περιλαµβάνονται στο καθαρό κόστος
αποχωρήσεως λόγω συνταξιοδότησης της χρήσης στην περίπτωση που κατά την αρχή της χρήσης, το σωρευτικό υπόλοιπο
υπερβαίνει το 10% των εκτιµώµενων µελλοντικών υποχρεώσεων για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές αποχώρησης
λόγω συνταξιοδότησης δεν χρηµατοδοτούνται.
(ν) Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος): Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των οικονοµικών
καταστάσεων της εταιρείας, σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική φορολογική νοµοθεσία. Η δαπάνη για φόρο εισοδήµατος
της χρήσης αποτελείται από τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των αποτελεσµάτων όπως αναµορφώνονται στις
φορολογικές της δηλώσεις, τους πρόσθετους φόρους εισοδήµατος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των
κατά τόπους φορολογικών αρχών και από τους αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος βάσει των ισχυόντων φορολογικών
συντελεστών. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει της µεθόδου υποχρέωσης και για κάθε
προσωρινή διαφορά η οποία προκύπτει από την διαφορά µεταξύ της φορολογικής βάσης ενός στοιχείου ενεργητικού και
παθητικού και της λογιστικής αξίας τους όπως αυτή εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις. ∆εν λογίζεται
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση όπου δεν είναι πιθανό το αναµενόµενο φορολογικό όφελος να πραγµατοποιηθεί στο
εγγύς µέλλον. Για συναλλαγές που αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση, κάθε είδους φορολογική επίδραση
αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση. Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων διενεργείται χρησιµοποιώντας τους
νοµοθετηµένους ή κατ’ ουσία ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές στη βάση των οποίων αναµένεται να εκκαθαριστούν οι
εκάστοτε φορολογικές απαιτήσεις/ υποχρεώσεις.
(ξ) Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις: Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες
νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, των οποίων η εκκαθάριση είναι πιθανή
µέσω εκροής πόρων και το ακριβές ποσό εκάστοτε υποχρέωσης µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις
επανεξετάζονται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να απεικονίζουν
τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την εκκαθάριση της υποχρέωσης. Στην περίπτωση
κατά την οποία υφίστανται σηµαντική χρονική υστέρηση από την αναγνώριση µιας πρόβλεψης σε σχέση µε την
αναµενόµενη χρονική στιγµή διακανονισµού της, οι προβλέψεις προεξοφλούνται µε την χρησιµοποίηση προ φόρου
προεξοφλητικού επιτοκίου. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι
ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον
η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή.
(ο) Κέρδη Ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµικό
αριθµό µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους/ περιόδου, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών
µετοχών που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία ως ίδιες µετοχές. Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται
διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους µετόχους της µητρικής προσαρµοσµένο µε την επίδραση της
µετατροπής δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές.
(π) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν
στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά µπορούν να ποσοτικοποιηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα από την πώληση εµπορευµάτων
µετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων και προµηθειών αναγνωρίζονται όταν αναλαµβάνονται από τον αγοραστή οι
σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών
αναγνωρίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης, των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί κατά την ηµεροµηνία σύνταξης
των οικονοµικών καταστάσεων ως προς το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται
ως έσοδο της περιόδου στην οποία αναλογούν και τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωµα
απόληψης τους έχει εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα των εταιρειών που τα διανέµουν.
(ρ) Πληροφορίες Κατά Κλάδο ∆ραστηριότητας: Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές των µηχανοκίνητων
δικύκλων και των προϊόντων θάλασσας (εξωλέµβιες µηχανές, φουσκωτά σκάφη κλπ.) τους οποίους θεωρεί ως τοµείς
δραστηριότητας και για τους οποίους γνωστοποιεί τις απαιτούµενες πληροφορίες. Ακολουθούνται ενιαίες λογιστικές
αρχές για όλους τους τοµείς δραστηριότητας που γνωστοποιούνται. Λόγω του γεγονότος ότι οι πωλήσεις και τα
στοιχεία ενεργητικού εκτός Ελλάδας αντιπροσωπεύουν ποσοστό µικρότερο του 10% του αντίστοιχου συνόλου της
εταιρείας, δεν γνωστοποιούνται οι οικείες αναλύσεις ανά γεωγραφική περιοχή.
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3.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

(σ) Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες: Εντός του 2005 εκδόθηκαν το ∆ΠΧΠ 6 «Αναζήτηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων», η
∆ιερµηνεία 4 «Προσδιορισµός του κατά πόσον µία σύµβαση αποτελεί χρηµατοδοτική µίσθωση» και η ∆ιερµηνεία 5
«∆ικαιώµατα από συµµετοχή σε ταµεία επαναφοράς, απόσυρσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης», τα οποία έχουν
εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2006 και τα οποία δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας. Αναφορικά µε την ∆ιερµηνεία 3 «∆ικαιώµατα εκποµπής αερίων» η οποία δεν έχει εισέτι υιοθετηθεί από τα
αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι εφαρµοστέα από 1η Μαρτίου 2005 αναφέρεται ότι η εφαρµογή της δεν
θα είχε καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

4.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως
εξής:
30 Σεπτεµβρίου
2005
41.820,00
76.500,00
45.000,00
321.992,41
436.858,26
922.170,67

Μοτοδίκτυο Α.Ε.
Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε.
Μοτοδυναµική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε.
Motodynamics Srl.
Motodynamics Ltd.

31 ∆εκεµβρίου
2004
41.820,00
76.500,00
45.000,00
321.842,41
436.856,72
922.019,13

Πληροφορίες σχετικά µε τις θυγατρικές επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχει η Εταιρεία παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί:
Έτος
ίδρυσης

%

Χώρα σύστασης επιχειρηµατικής
δραστηριότητας

Μοτοδίκτυο Α.Ε.
Αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εµπορία, διανοµή, συντήρηση,
επισκευή και συναρµολόγηση µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων,
µηχανηµάτων, µηχανών και κινητήρων παντός είδους

2002

51%

Ελλάδα

Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε.
Αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εµπορία, διανοµή, συντήρηση,
επισκευή και συναρµολόγηση µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων,
µηχανηµάτων, µηχανών και κινητήρων παντός είδους

2004

51%

Ελλάδα

Μοτοδυναµική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε.
Ανάληψη ασφαλιστικών εργασιών

2003

75%

Ελλάδα

Motodynamics Srl.
Αντιπροσώπευση, αποκλειστική διάθεση, επανεξαγωγή,
διαµετακόµιση και εµπόριο προϊόντων µάρκας Yamaha στη
Ρουµανία

1994

100%

Ρουµανία

Motodynamics Ltd.
Αντιπροσώπευση, αποκλειστική διάθεση, επανεξαγωγή,
διαµετακόµιση και εµπόριο προϊόντων µάρκας Yamaha στη
Βουλγαρία

1992

100%

Βουλγαρία

Θυγατρική / Αντικείµενο
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5.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - YΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Συναλλαγές µε θυγατρικές
Οι συναλλαγές µε τις θυγατρικές (πώληση εµπορευµάτων και παροχή υπηρεσιών) πραγµατοποιούνται µέσα στα φυσιολογικά
πλαίσια λειτουργίας της Εταιρείας. Τα υπόλοιπα τέλους περιόδου/ χρήσης, δεν καλύπτονται από εµπράγµατες εξασφαλίσεις και
η εξόφλησή τους πραγµατοποιείται µε καταβολή µετρητών εντός των χρονικών ορίων που έχει συµφωνηθεί µεταξύ των εν λόγω
εταιρειών. Κατά την 30η Σεπτεµβρίου δεν υπήρχαν εκκρεµείς εγγυήσεις ή άλλου είδους δεσµεύσεις της Μοτοδυναµικής προς
και από τις θυγατρικές της. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν θεωρεί ότι απαιτείται πρόβλεψη για πιθανή αδυναµία είσπραξης των
απαιτήσεών της από τις θυγατρικές της και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έναντι
των απαιτήσεων αυτών.
Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών (πώληση εµπορευµάτων και παροχή υπηρεσιών) και των υπολοίπων της Μοτοδυναµικής
µε τις ανωτέρω θυγατρικές επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχει:

Θυγατρική
Μοτοδίκτυο Α.Ε.
Μοτοδίκτυο
Βορείου Ελλάδος
Α.Ε.
Μοτοδυναµική
Πρακ/σεις
Ασφαλειών Α.Ε.
Motodynamics Srl.
Motodynamics Ltd.

Πωλήσεις
εµπορευµάτων
σε θυγατρικές
(1/1 – 30/9/2005)
1.195.788,64
758.323,82

Λοιπά έσοδα
από θυγατρικές
(1/1 – 30/9/2005)
84.416,34
9.680,36

Εισροές
από
θυγατρικές
2.152,00
692,00

Απαιτήσεις
από
θυγατρικές
(30/9/2005)
663.149,26
342.969,34

-

-

-

-

-

381.409,11
1.575.809,41
3.911.330,98

10.665,59
37.752,77
142.515,06

2.844,00

1.248.648,59
2.234.704,45
4.489.471,64

-

Υποχρεώσεις
προς
θυγατρικές
(30/9/2005)
-

Οι απαιτήσεις από και οι υποχρεώσεις προς τις θυγατρικές της Εταιρείας εµφανίζονται σε καθαρή βάση στον Ισολογισµό.
Συναλλαγές – Υπόλοιπα µε σηµαντικά συνδεδεµένα µέρη
Για τις υπό αναφορά περιόδους, ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών και των υπολοίπων της Εταιρείας µε την µητρική της
εταιρεία (εκτός από τα υπόλοιπα που αφορούν µερίσµατα πληρωτέα), και µε εταιρείες του Οµίλου εταιρειών S&B Βιοµηχανικά
Ορυκτά Α.Ε., η οποία αποτελεί τον βασικό µέτοχο της εταιρείας.
Συναλλαγές
Εκροές
Εισροές
(1/1–30/9/2005)
(1/1–30/9/2005)

Υπόλοιπα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
(30/9/2005)
(30/9/2005)

Εταιρεία
Εταιρείες Οµίλου S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
832,3
Ergotrak A.E.
6.698,12
7.530,42
6.

802.882,54
3.353,50
806.236,04

243,97
2.300,00
2.543,97

296.591,14
296.591,14

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κατά την 30η Ιουνίου 2004 και 31η ∆εκεµβρίου 2004, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε Ευρώ 2.244.950
αποτελούµενο από 3.805.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,59 η κάθε µία.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 13ης Μαίου 2005 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της µε την έκδοση 1.325.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,59 η κάθε µία και την
εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ως εκ τούτου, το µετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2005 ανερχόταν σε Ευρώ 3.026.700 αποτελούµενο από 5.130.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές
ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,59 η κάθε µία.
Επίσης, λόγω του γεγονότος ότι οι νεοεκδοθείσες µετοχές προσφέρθηκαν στο επενδυτικό κοινό στην τιµή των Ευρώ 5,60 ανά
µετοχή προέκυψε διαφορά εκ Ευρώ 6.638.250,00 η οποία καταχωρήθηκε στο λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ
το άρτιο», µετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων εισαγωγής Ευρώ 600.000,00 µείον του αναβαλλόµενου φόρου
εισοδήµατος ποσού Ευρώ 163.200,00 , και η οποία παρουσιάζεται διακριτά στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.
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7.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΠΧΠ

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις διαφοροποιήσεις των κονδυλίων του Ισολογισµού λόγω της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ
από τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, την 1 Ιανουαρίου 2004.
1 Ιανουαρίου 2004
Ελληνικά
λογιστικά
πρότυπα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµο ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Ασώµατα πάγια στοιχεία
Αναβαλλόµενοι φόροι ενεργητικού
Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Λοιπά µακροπρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο µακροπρόθεσµου ενεργητικού

Επίδραση
µετάβασης

∆ΠΧΠ

2.003.491,36
112.641,06
845.519,13
586.185,44
3.547.836,99

78.154,93
(77.882,19)
300.152,54
300.425,28

2.081.646,29
34.758,87
300.152,54
845.519,13
586.185,44
3.848.262,27

Βραχυπρόθεσµο ενεργητικό
Εµπορεύµατα
Εµπορικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
∆ιαθέσιµα
Σύνολο βραχυπρόθεσµου ενεργητικού

7.004.150,52
9.374.699,35
15.212,40
1.638.662,85
180.805,20
18.213.530,32

(150.000,00)
(1.207.005,47)
969.258,00
(1.506.173,45)
(1.893.920,92)

6.854.150,52
8.167.693,88
984.470,40
132.489,40
180.805,20
16.319.609,40

Γενικό σύνολο ενεργητικού

21.761.367,31

(1.593.495,64)

20.167.871,67

2.244.950,00
758.150,00
685.016,31
2.809.912,68
6.498.028,99

(758.150,00)
1.749.320,37
991.170,37

2.244.950,00
685.016,31
4.559.233,05
7.489.199,36

730.930,98
162,58
731.093,56

(201.916,98)
(162,58)
(202.079,56)

529,014,00
529,014,00

47.415,00
47.415,00

-

47.415,00
47.415,00

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι
Μερίσµατα πληρωτέα
∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

5.431.491,32
5.034.359,33
1.788.770,95
1.864.450,00
365.758,16
14.484.829,76

(1.279,00)
(1.140.546,57)
(1.864.450,00)
623.689,12
(2.382.586,45)

5.430.212,32
5.034.359,33
648.224,38
989.447,28
12.102.243,31

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

21.761.367,31

(1.593.495,64)

20.167.871,67

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Οφειλόµενο κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο προβλέψεων
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
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7. ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΠΧΠ (συνέχεια)
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις διαφοροποιήσεις των κονδυλίων του Ισολογισµού λόγω της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ
από τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, την 31 ∆εκεµβρίου 2004.
31 ∆εκεµβρίου 2004
Ελληνικά
λογιστικά
πρότυπα

Επίδραση
µετάβασης

2.344.082,53
132.095,26
324.154,35
313.316,55
3.113.648,69

138.156,27
(114.232,05)
210.433,68
597.864,78
832.222,68

2.482.238,80
17.863,21
210.433,68
922.019,13
313.316,55
3.945.871,37

Βραχυπρόθεσµο ενεργητικό
Εµπορεύµατα
Εµπορικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
∆ιαθέσιµα
Σύνολο βραχυπρόθεσµου ενεργητικού

11.109.520,51
9.528.670,05
436.395,52
2.182.823,77
66.548,95
23.323.958,80

(55.733,69)
(2.470.956,19)
2.120.270,00
(2.106.787,10)
0
(2.513.206,98)

11.053.786,82
7.057.713,86
2.556.665,52
76.036,67
66.548,95
20.810.751,82

Γενικό σύνολο ενεργητικού

26.437.607,49

(1.680.984,30)

24.756.623,19

2.244.950,00
1.040.170,00
1.261.027,96
3.234.763,86
7.780.911,82

(1.040.170,00)
2.466.557,55
1.426.387,55

2.244.950,00
1.261.027,96
5.701.321,41
9.207.299,37

569.266,00
1.282,75
570.548,75

4.058,00
(1.282,75)
2.775,25

573.324,00
573.324,00

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι
Μερίσµατα πληρωτέα
∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

10.134.968,52
2.216.073,19
2.876.890,39
2.283.000,00
575.214,82
18.086.146,92

(1.586.010,73)
(2.283.000,00)
758.863,63
(3.110.147,10)

10.134.968,52
2.216.073,19
1.290.879,66
1.334.078,45
14.975.999,82

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

26.437.607,49

(1.680.984,30)

24.756.623,19

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµο ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Ασώµατα πάγια στοιχεία
Αναβαλλόµενοι φόροι ενεργητικού
Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Λοιπά µακροπρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο µακροπρόθεσµου ενεργητικού

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Οφειλόµενο κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο προβλέψεων

∆ΠΧΠ

Η Εταιρεία, µέχρι την ηµεροµηνία εισαγωγής των µετοχών της στο Χρηµατιστήριο Αξιών (Ιούνιος 2005), δεν είχε την
υποχρέωση σύνταξης και δηµοσιοποίησης ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα. Ως εκ τούτου οι ανωτέρω πίνακες δεν έχουν εφαρµογή για την περίοδο εννέα µηνών που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου
2004.
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7.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΠΧΠ (συνέχεια)

Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη συµφωνία των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας µεταξύ Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων και των ∆ΠΧΠ την 1 Ιανουαρίου 2004 και την 31 ∆εκεµβρίου 2004:

Ίδια κεφάλαια βάσει ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
∆ιορθώσεις επί κονδυλίων πρότερων λογιστικών προτύπων
- Πρόβλεψη για πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις από ανέλεγκτες χρήσεις
- Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα εµπορεύµατα
- Πρόβλεψη για έκτακτες αµοιβές στελεχών
- Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
- Τακτοποίηση εσόδου επιχορήγησης
Αλλαγές σε λογιστικές αρχές
- ∆ιαγραφή ασώµατων ακινητοποιήσεων
- Προσαρµογή ωφέλιµης ζωής ενσώµατων παγίων στοιχείων
- Αναγνώριση πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού βάσει αποτελεσµάτων
αναλογιστικής µελέτης
- ∆ιαγραφή οφειλοµένου κεφαλαίου
- Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών
- Προσαρµογή για µη εγκεκριµένα µερίσµατα
- Αναγνώριση αναβαλλόµενων φόρων
- Λοιπά

Ίδια Κεφάλαια βάσει ∆ΠΧΠ

31 ∆εκεµβρίου
2004
7.780.911,82

1 Ιανουαρίου
2004
6.498.028,99

(70.000,00)
(55.733,69)
(133.200,00)
(349.456,19)
(37.500)
(645.889,88)

(50.887,00)
(150.000,00)
(179.000,00)
(237.747,47)
(617.634,47)

(39.678,60)
63.602,82

(35.001,75)
35.274,49

(4.058,00)
(1.040.170,00)
597.864,78
2.283.000,00
210.433,68
1.282,75
2.072.277,43

201.916,98
(758.150,00)
1.864.450,00
300.152,54
162,58
1.608.804,84

9.207.299,37

7.489.199,36

Η Εταιρεία, µέχρι την ηµεροµηνία εισαγωγής των µετοχών της στο Χρηµατιστήριο Αξιών (Ιούνιος 2005), δεν είχε την
υποχρέωση σύνταξης και δηµοσιοποίησης ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα. Ως εκ τούτου ο ανωτέρω πίνακας δεν έχει εφαρµογή για την περίοδο εννέα µηνών που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου
2004.
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη διαφοροποίηση των κονδυλίων αποτελεσµάτων της χρήσης 2004 λόγω της µετάβασης
στα ∆ΠΧΠ από τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.
31 ∆εκεµβρίου 2004
Ελληνικά
λογιστικά
πρότυπα

Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μεικτό αποτέλεσµα (κέρδος)

Επίδραση
µετάβασης

∆ΠΧΠ

72.669.505,59
(58.960.928,90)
13.708.576,69

(55.640,00)
(55.640,00)

72.669.505,59
(59.016.568,90)
13.652.936,69

Έξοδα ∆ιοίκησης
Έξοδα ∆ιάθεσης
Πρόβλεψη υποτίµησης θυγατρικών
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
Κέρδη προ φόρων

(3.337.275,36)
(5.618.852,20)
(597.864,78)
(68.305,61)
1.481.090,28
5.567.369,02

(84.337,40)
(146.351,99)
597.864,78
337,73
(29.015,46)
282.857,66

(3.421.612,76)
(5.765.204,19)
(67.967,88)
1.452.074,82
5.850.226,68

Φόρος εισοδήµατος

(2.047.136,09)

(220.540,58)

(2.267.676,67)

3.520.232,93

62.317,08

3.582.550,01

Καθαρά κέρδη

Η Εταιρεία, µέχρι την ηµεροµηνία εισαγωγής των µετοχών της στο Χρηµατιστήριο Αξιών (Ιούνιος 2005), δεν είχε την
υποχρέωση σύνταξης και δηµοσιοποίησης ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα. Ως εκ τούτου ο ανωτέρω πίνακας δεν έχει εφαρµογή για την περίοδο εννέα µηνών που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου
2004.
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7.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΠΧΠ (συνέχεια)

Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη συµφωνία των αποτελεσµάτων µετά από φόρους της Εταιρείας της χρήσης 2004
µεταξύ των ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των ∆ΠΧΠ:
31 ∆εκεµβρίου
2004
Αποτελέσµατα µετά από φόρους βάσει ελληνικών Λογιστικών προτύπων
3.520.232,93
∆ιορθώσεις επί κονδυλίων ελληνικών λογιστικών προτύπων
- Πρόβλεψη για πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις από ανέλεγκτες χρήσεις
- Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα εµπορεύµατα
- Πρόβλεψη για έκτακτες αµοιβές στελεχών
- Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
- Τακτοποίηση εσόδου επιχορήγησης
Αλλαγές σε λογιστικές αρχές
- ∆ιαγραφή ασώµατων ακινητοποιήσεων
- Προσαρµογή ωφέλιµης ζωής ενσώµατων παγίων στοιχείων
- Αναγνώριση πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού βάσει αποτελεσµάτων αναλογιστικής µελέτης
- Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών
- Αναγνώριση αµοιβών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συµµετοχής προσωπικού στα κέρδη ως δαπάνη της
χρήσης
- Λοιπά
- Αναγνώριση αναβαλλόµενων φόρων

Αποτελέσµατα µετά από φόρους βάσει ∆ΠΧΠ

(19.113,00)
94.266,31
45.800,00
(111.708,72)
(37.500,00)
(28.255,41)
(4.676,85)
28.328,33
(205.974,98)
597.864,78
(236.370,00)
1.120,07
(89.718,86)
90.572,49
3.582.550,01

Η Εταιρεία, µέχρι την ηµεροµηνία εισαγωγής των µετοχών της στο Χρηµατιστήριο Αξιών (Ιούνιος 2005), δεν είχε την
υποχρέωση σύνταξης και δηµοσιοποίησης ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα. Ως εκ τούτου ο ανωτέρω πίνακας δεν έχει εφαρµογή για την περίοδο εννέα µηνών που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου
2004.
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