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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1.388.468

1.298.885

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

145.667

234.319

Απαιτήσεις από πελάτες

636.658

715.760

12.242.166
14.412.959

11.755.461
14.004.425

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

01/01/1031/12/10

31/12/2009

4.544.898

4.669.269

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

2.173.184

1.561.027

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτ/των
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

1.455.754

340.087

1.952.094

704.574

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)

1.318.524
1.318.524

482.877
482.877

453.849

151.415

1.675.987

523.826

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €)
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

01/01/0931/12/09

Κύκλος εργασιών

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
9.783.640
2.587.793

9.783.640
1.420.683

12.371.433
480.232

11.204.323
686.369

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

1.561.294

2.113.733

2.041.526
14.412.959

2.800.102
14.004.425

και συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
01/01/1031/12/10
Αποτελέσματα προ φόρων

1.952.094

704.574

Αποσβέσεις

220.233

183.740

Προβλέψεις

42.723

20.939

(516.127)

(383.325)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
31/12/2010

31/12/2009

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως
(01/01/2010 και 01/01/2009 αντίστοιχα)

11.204.323

10.903.447

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους

1.318.524

482.877

Διανεμηθέντα μερίσματα

(151.415)

(182.000)

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως
(31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα)

12.371.432

11.204.324

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

1. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010 (Σημ.5.14.1 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης).

Επενδυτικές δραστηριότητες

2. Το ύψος των προβλέψεων για φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων
χρήσεων εκτιμήθηκε στο ποσό των 37 χιλ. ευρώ. Επίσης, έχουν διενεργηθεί (συνολικά) οι παρακάτω προβλέψεις:

Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

234 χιλ. ευρώ

β) Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους

462 χιλ. ευρώ

(περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στις Σημειώσεις της ετήσιας οικονομικής έκθεσης)
2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται
να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική λειτουργία της εταιρείας.
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2010 και την 31.12.2009 ανερχόταν σε 18 άτομα.
4. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές μέθοδοι και εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2009, προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α.,
οι οποίες δε διαφοροποίησαν ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης ή των προηγουμένων χρήσεων.

(27.935)

(235.881)

(1.153.476)

(1.183.640)

(66.441)
451.071

(399.903)
(1.293.496)

(309.816)

(282.575)

516.127
206.311

383.325
100.750

(151.415)
(151.415)

(182.000)
(182.000)

(Μείον):
Καταβεβλημένοι φόροι

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α) Επισφαλών απαιτήσεων

01/01/0931/12/09

Λειτουργικές δραστηριότητες

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

505.967

(1.374.746)

11.322.397

12.697.143

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

11.828.364

11.322.397

5. Τα ποσά που αφορούν τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη της εταιρείας, σύμφωνα με την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης

31.12.2010
82.635

31.12.2009
119.441

0,00

6. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία χρήσης 2010 ανήλθαν σε 310 χιλ. ευρώ.
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