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Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

31/12/2008

31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1.200
307
525
13.063
15.095

1.123
425
487
11.985
14.020

Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης

9.784
1.119

9.784
787

Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)

10.903

10.571

865
3.327

530
2.919

4.192

3.449

15.095

14.020

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Σύνολο Υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

01/01/08-31/12/08

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή – (σε €)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ
31/12/2008

(31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα)

31/12/2007

10.571
489
(157)

9.991
791
(211)

10.903

10.571

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

01/01/08-31/12/08

Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου

905

1.083

224
336
(568)

271
(22)
(370)

(37)
285

131
1.890

(396)
749

(195)
2.788

(301)
568
267

(231)
370
139

(157)
(157)

(211)
(211)

859
11.838
12.697

2.716
9.121
11.837

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Καταβεβληµένοι φόροι

2. Η πρόβλεψη για φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο της ανέλεγκτης χρήσης 2008 ανήλθε στο ποσό των
30 χιλ. ευρώ. Επίσης, στην τρέχουσα χρήση διενεργήθηκαν προβλέψεις:

Αγορές ενσώµατων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

24 χιλ. ευρώ
50 χιλ. ευρώ

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

γ) Λοιπές προβλέψεις
253 χιλ. ευρώ
οι οποίες βάρυναν τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως (περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στις Σηµειώσεις)

Μερίσµατα πληρωθέντα

2. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική
επίπτωση στην οικονοµική λειτουργία της εταιρείας.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και

3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31.12.2008 και την 31.12.2007 ανερχόταν σε 18 και 20 άτοµα αντίστοιχα.

ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

4. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2007.
5. Τα ποσά που αφορούν τις συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη της εταιρείας, σύµφωνα µε την έννοια του ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:
31.12.2008
122

01/01/0731/12/07

Λειτουργικές δραστηριότητες

1. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2008.

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και
µελών διοίκησης

984

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

α) Επισφαλών απαιτήσεων
β) Επίδικων υποθέσεων

579

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως

(01/01/2008 και 01/01/2007 αντίστοιχα)
Κέρδη/(Ζηµίες) χρήσεως µετά από φόρους
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως

4.380
1.806
713
1.083
791
791
157

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έµµεση µέθοδος)

Αποτελέσµατα προ φόρων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

01/01/0731/12/07

4.746
1.582
355
905
489
489
182

31.12.2007
116

0,00
0,00

6. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία χρήσης 2008 ανήλθαν σε € 301 χιλ.

Ηγουµενίτσα, 30 Απριλίου 2009
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