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Σφποσ ζκθεςησ ελζγχου ελεγκτή :

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ
Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ
31/12/2011

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ
Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ
01/01/1131/12/11

31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ
Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία

1.634.055

1.388.468

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
Απαιτιςεισ από πελάτεσ
Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ

251.798
663.417
12.091.563
14.640.833

145.668
636.658
12.242.165
14.412.959

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά ςτοιχεία Κακαρισ Θζςθσ
Σφνολο Καθαρήσ Θζςησ (α)
Προβλζψεισ / Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Σφνολο Υποχρεώςεων (β)
ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ (α) + (β)

9.783.640
2.472.753
12.256.393
495.264
1.889.176

9.783.640
2.587.792
12.371.432
480.232
1.561.294

2.384.440
14.640.833

2.041.526
14.412.958

Κφκλοσ εργαςιϊν

4.287.418

4.544.898

Μικτά κζρδθ / (ηθμιζσ)

1.073.374

2.173.184

Κζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ (Α)
Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα μετά από φόρουσ (Β)

(59.964)
551.849
338.809
0

1.455.754
1.952.094
1.318.524
0

υγκεντρωτικά ςυνολικά ειςοδιματα μετά από φόρουσ (Α)+(Β)

338.809

1.318.524

Κζρδθ μετά από φόρουσ ανά μετοχι – βαςικά (ςε €)
Προτεινόμενο μζριςμα ανά μετοχι – (ςε €)
Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων
και ςυνολικϊν αποςβζςεων

338.809
168.490

1.318.524
453.849

193.030

1.675.987

Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτ/των
Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ζμμεςη μζθοδοσ)
Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ
01/01/1131/12/11

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ
Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ
31/12/2011

01/01/1031/12/10

01/01/1031/12/10

Λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ
31/12/2010

Καθαρή θζςη ζναρξησ χρήςεωσ
(01/01/2011 και 01/01/2010 αντίςτοιχα)
υγκεντρωτικά ςυνολικά ειςοδιματα μετά από φόρουσ
Διανεμθκζντα μερίςματα

12.371.432
338.809
(453.849)

11.204.324
1.318.524
(151.415)

Καθαρή θζςη λήξησ χρήςεωσ
(31/12/2011 και 31/12/2010 αντίςτοιχα)

12.256.392

12.371.433

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

Αποτελζςματα προ φόρων
Πλζον / μείον προςαρμογζσ για:

551.849

1.952.094

Αποςβζςεισ
Προβλζψεισ

252.994
70.702

220.233
42.723

(629.745)

(516.127)

Αποτελζςματα (ζςοδα, ζξοδα, κζρδθ και ηθμιζσ) επενδυτικισ δραςτθριότθτασ
Πλζον/ μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογ/ςμών κεφαλαίου
κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ:
Μείωςθ / (αφξθςθ) απαιτιςεων
(Μείωςθ) / αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν)

(421.515)

(27.935)

137.386

(1.153.476)

1. Η εταιρεία δεν ζχει ελεγχκεί φορολογικά για τισ χριςεισ 2010-2011 (θμ.5.14.1 τθσ ετιςιασ οικονομικισ ζκκεςθσ).

(Μείον):

2. Σο φψοσ των προβλζψεων για φορολογικζσ υποχρεϊςεισ που κα προκφψουν από το φορολογικό ζλεγχο των ανζλεγκτων
χριςεων εκτιμικθκε ςτο ποςό των 37 χιλ. ευρϊ. Επίςθσ, ζχουν διενεργθκεί (ςυνολικά) οι παρακάτω προβλζψεισ:

Καταβεβλθμζνοι φόροι
Σφνολο ειςροών / (εκροών) από λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ (α)

(768.416)
(806.745)

(66.441)
451.071

Επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ
Αγορζσ ενςϊματων & άυλων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων
Σόκοι ειςπραχκζντεσ
Σφνολο ειςροών / (εκροών) από επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ (β)

(498.581)
629.745
131.164

(309.816)
516.127
206.311

0
0

(151.415)
(151.415)

(675.581)
11.828.364
11.152.783

505.967
11.322.397
11.828.364

α) Επιςφαλϊν απαιτιςεων

287 χιλ. ευρϊ

β) Προβλζψεισ για παροχζσ ςτουσ εργαηομζνουσ
479 χιλ. ευρϊ
(περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρατίκενται ςτισ θμειϊςεισ τθσ ετιςιασ οικονομικισ ζκκεςθσ)
2. Δεν υπάρχουν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ, κακϊσ και αποφάςεισ δικαςτικϊν ι διαιτθτικϊν οργάνων που ενδζχεται
να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι λειτουργία τθσ εταιρείασ.
3. Ο αρικμόσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ κατά τθν 31.12.2011 και τθν 31.12.2010 ανερχόταν ςε 18 άτομα.

Χρηματοδοτικζσ δραςτηριότητεσ

4. τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν τθρθκεί οι λογιςτικζσ μζκοδοι και εκτιμιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν
κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 31.12.2010, προςαρμοςμζνων με τισ ανακεωριςεισ που επιτάςςουν τα Δ.Π.Χ.Α.,
οι οποίεσ δε διαφοροποίθςαν ουςιωδϊσ τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ κλειόμενθσ ι των προθγουμζνων χριςεων.

Μερίςματα πλθρωκζντα
Σφνολο ειςροών / (εκροών) από χρηματοδοτικζσ δραςτηριότητεσ (γ)
Καθαρή αφξηςη / (μείωςη) ςτα ταμειακά διαθζςιμα και

5. Σα ποςά που αφοροφν τισ ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα με τθν ζννοια του Δ.Λ.Π. 24, ζχουν ωσ εξισ:
Αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν διοίκθςθσ

31.12.2011
67.530

31.12.2010
82.635

ιςοδφναμα χρήςησ (α) + (β) + (γ)
Σαμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξησ χρήςησ
Σαμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα λήξησ χρήςησ

0,00

Δεν υπάρχουν ςτθ λιξθ του ζτουσ απαιτιςεισ ι υποχρεϊςεισ από και προσ τα ανωτζρω πρόςωπα.
6. Οι επενδφςεισ ςε πάγια περιουςιακά ςτοιχεία χριςθσ 2011 ανιλκαν ςε 499 χιλ. ευρϊ.

Ηγουμενίτςα, 7 Ιουνίου 2013
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