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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ÐïóÜ åêðåöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

31/12/2012
31/12/2011
3.279.645,88
3.260.215,01
5.109.736,08
2.244.825,78
1.095.837,95
1.502.963,81
8.028.585,01 12.764.245,49
5.016.152,16
7.531.470,83
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
22.529.957,08 27.303.720,92

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7.795.000,00
-2.882.557,80
−−−−−−−−−−−−−−
4.912.442,20
−−−−−−−−−−−−−−
3.255.000,00
540.572,45
10.950.533,78
2.871.408,65
−−−−−−−−−−−−−−
17.617.514,88
−−−−−−−−−−−−−−
22.529.957,08

============== ==============
7.795.000,00
-740.942,97
−−−−−−−−−−−−−−
7.054.057,03
−−−−−−−−−−−−−−
4.845.000,00
302.755,70
10.355.905,91
4.746.002,28
−−−−−−−−−−−−−−
20.249.663,89
−−−−−−−−−−−−−−
27.303.720,92

============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ÐïóÜ åêðåöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
Κύκλος εργασιών
21.905.669,80 27.416.784,65
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
709.422,07
2.397.168,39
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
-1.511.059,44
138.929,06
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
-2.292.255,98
-744.292,45
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ( Α )
-2.141.614,83
-646.405,72
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
0,00
-2.325,82
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -2.141.614,83
-648.731,54
============== ==============
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε ~)
-2,5911
-0,7736
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε ( ~ )
0,0000
0,0000
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
-1.263.302,49
394.960,22

(ÐïóÜ åêðåöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Η ETAIÑEÉÁ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
7.054.057,03

7.702.788,57

-2.141.614,83

-648.731,54

4.912.442,20

7.054.057,03

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ÐïóÜ åêðåöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έììåóç ÌÝèïäïò
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
Αποτελέσματα προ φόρων
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα ( έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας:
Ζημία / (κέρδη) από εκποίηση παγίων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών
κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από
λειτουργικές δραστηριότητες ( α )
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσωμάτων και άDλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων
και άDλων παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από
επενδυτικές δραστηριότητες ( β )
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ )
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
& ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
-2.292.255,98

-744.292,45

247.756,95
-18.861,40

256.031,16
-10.615,43

-10.684,04
796.677,25

-529,99
949.644,75

407.125,86
5.764.779,61
-1.874.593,63

138.955,61
1.905.412,63
4.292.103,56

-796.677,25
0,00

-949.644,75
-275.280,40

2.223.267,37

5.561.784,69

-1.875.600,00
-309.853,68

-2.076.432,00
-93.798,58

53.349,90

530,00

-2.132.103,78

-2.169.700,58

-995.372,13

-2.362.215,58

-995.372,13

-2.362.215,58

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
-904.208,54 1.029.868,53
2.359.542,10 1.329.673,57
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
1.455.333,56 2.359.542,10

============== ==============

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Υφίσταται ενεχυρίαση αξιόγραφων και κατάθεσης συνολικού ποσού 315.564,00 ~, για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων ύψους 1.500.000,00 ~.
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη, ούτε έχουν συσταθεί ενέχυρα, επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007.
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική
κατάσταση ή στη λειτουργία της Εταιρείας.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2012 είναι 43 άτομα για την Εταιρεία. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2011 ήταν 67 άτομα για
την εταιρεία.
Η εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ (ποσοστό συμμετοχής 94,31%).
Η εταιρεία την 31.12.2012 δεν κατέχει μετοχές της.
Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012 τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011.
Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στη χρήση 2012 ανήλθαν στο ποσό των 309.853,68 ~.
Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΛΠ 24
Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ
Εταιρεία
α) Έσοδα
498.255,22
β) Έξοδα
581.868,62
γ) Απαιτήσεις
329.750,09
δ) Υποχρεώσεις
1.040.425,25
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
0,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0,00
Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 20η Μαρτίου 2013.
Áóðñüðõñãïò, 20 Μαρτίου 2013
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