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ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Πνζά εθθξαζκέλα ζε €
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Με θπθινθ/ληα πεξηνπζ.ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό θεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
Σύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α)
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β)
Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β)
Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Υπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε
Σύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ)
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

Ο ΟΜΙΛΟ
30.09.2010
31.12.2009
2,186,248.20
2,214,920.18
30,384,235.30
30,508,122.46
4,275,561.92
4,259,854.89
29,335.74
1,635,015.35
13,726,309.54
12,275,216.02
4,736,646.64
3,829,941.08

Η ΔΣΑΙΡΙΑ
30.09.2010
31.12.2009
2,185,329.55
2,211,358.65
1,872,125.15
1,996,030.63
26,822,170.45
26,806,463.42
29,335.74
1,635,015.35
7,125,871.95
8,167,597.84
2,169,687.45
860,509.18

0.00
55,338,337.35

0.00
54,723,069.97

0.00
40,204,520.29

0.00
41,676,975.07

9,630,679.32
15,861,144.24
25,491,823.56
-11,254.35
25,480,569.20
21,342,729.08
68,086.75
1,106,640.81
7,340,311.50

9,630,679.32
12,011,578.86
21,642,258.18
-32,911.11
21,609,347.08
21,238,421.65
65,138.00
1,501,452.65
10,308,710.59

9,630,679.32
7,395,416.32
17,026,095.64
0.00
17,026,095.64
21,342,729.08
58,530.75
1,106,640.81
670,524.01

9,630,679.32
6,824,995.34
16,455,674.66
0.00
16,455,674.66
21,238,421.65
63,436.00
1,501,452.65
2,417,990.11

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

Η ΔΣΑΙΡΙΑ

6,625,600.90
5,959,975.31
4,308,937.76
3,882,331.93
426,605.83

7,163,795.80
6,466,836.64
4,941,379.60
4,436,581.83
504,797.77

-2,273,813.56
599,837.90
584,491.52
584,491.52
0.00

-1,244,230.26
-249,290.53
-289,014.39
-289,014.39
0.00

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
-27,121.06
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο(Α)+(Β)
4,281,816.70
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
3,855,210.87
- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
426,605.83
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο
αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)
0.1451
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ
6,837,893.20

-8,612.94
4,932,766.66
4,432,189.24
500,577.43

0.00
584,491.52
584,491.52
0.00

0.00
-289,014.39
-289,014.39
0.00

0.1174

0.0218

-0.0076

7,363,797.63

-2,064,751.29

-1,045,680.69

Ο ΟΜΙΛΟ
0.00
29,857,768.14
55,338,337.35

0.00
33,113,722.89
54,723,069.97

0.00
23,178,424.65
40,204,520.29

0.00
25,221,300.41
41,676,975.07

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Πνζά εθθξαζκέλα ζε €
Ο ΟΜΙΛΟ
Η ΔΣΑΙΡΙΑ
Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2010
30.09.2009
(01.01.2010 θαη 01.01.2009 αληίζηνηρα)
21,609,347.08
14,931,656.97
16,455,674.66
14,221,717.27
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από
θόξνπο (ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)
4,281,816.70
4,932,766.66
584,491.52
-289,014.39
Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
0.00
2,822,959.20
0.00
2,822,959.20
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
-456,213.15
-1,555,738.43
-59,689.12
-1,019,011.52
(Αγνξέο)/πσιήζεηο ηδίσλ κεηνρώλ
0.00
0.00
0.00
0.00
Λνηπά Απνζεκαηηθά
45,618.58
162,525.95
45,618.58
162,525.95
Δπηδξάζεηο από κεηαβνιέο ζπγαηξηθώλ
0.00
0.00
0.00
0.00
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο Πεξηόδνπ
(30.09.2010 θαη 30.09.2009 αληίζηνηρα)
25,480,569.20
21,294,170.36
17,026,095.64
15,899,176.51

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 1. Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο ηνπο, ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο
ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθό ηνπο Κεθάιαην, θαζώο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζεο ζηηο Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ
Δλλεακήλνπ 2010, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 5 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 2. Έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2009. 3. Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ Ομίλοσ θαη ηεο Εταιρίας. 4. Γελ
ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή
ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ. 5. Σν πνζό ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί ζσξεπηηθά κέρξη ηελ 30.09.2010, αθνξά Λνηπέο Πξνβιέςεηο πνζό 58.530,75
€ ην νπνίν αθνξά θαη ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία. Η κεηξηθή εηαηξία «Centric Πνιπκέζα ΑΔ», δελ έρεη δηελεξγήζεη πξόβιεςε γηα ηπρόλ πξόζζεηνπο
θόξνπο γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2008 θαη 2009, ιόγσ ζπζζσξεπκέλσλ θνξνινγηθώλ δεκηώλ. Η Γηνίθεζε εθηηκά όηη δελ ζα πξνθύςνπλ πξόζζεηνη
θόξνη ζε πηζαλό κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν από ηηο αξκόδηεο θνξνινγηθέο αξρέο. Δπίζεο, γηα ηηο άιιεο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ δελ πηζαλνινγείηαη όηη
ζα έρνπλ πξόζζεηνπο θόξνπο πέξα από ηνλ εηαηξηθό θόξν. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη
ζηελ ζεκείσζε 15 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 6. Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο γηα ηνλ Όκηιν έρνπλ επεξεαζηεί γηα ηελ
ηξέρνπζα πεξίνδν κε ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ηζνινγηζκώλ ζε μέλν λόκηζκα θαηά πνζό € -27.121,06 θαη € -8.612,94 γηα ηελ
πξνεγνύκελε πεξίνδν, αληίζηνηρα. 7. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ θαηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2010 αλέξρεηαη ζε 19 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν
θαη 14 άηνκα γηα ηελ Δηαηξία. Σελ πξνεγνύκελε ρξήζε ν αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Οκίινπ αλεξρόηαλ ζε 31 άηνκα θαη γηα ηελ Δηαηξία
ζε 27 άηνκα. 8. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ νη θαζαξέο επελδύζεηο ζε ελζώκαηα θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλήιζαλ ζην πνζό ησλ € 59.127,69
γηα ηνλ Όκηιν θαη γηα ηελ Δηαηξία. ρεηηθή αλάιπζε παξαηίζεηαη ζηελ ζεκείσζε 4 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 9. Αλαθνξηθά κε ηελ
δέθαηε ηέηαξηε πεξίνδν κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηώλ ζε κεηνρέο ε νπνία ήηαλ από 6/11/2010 έσο 10/11/2010 θαλέλαο Οκνινγηνύρνο δελ άζθεζε ην
δηθαίσκα κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηώλ ηνπ ζε κεηνρέο. 10. ηηο 25/6/2010 σξίκαζαλ 211.500 δηθαηώκαηα πξναίξεζεο γηα ηελ απόθηεζε κεηνρώλ ηεο
Δηαηξίαο, αληηζηνηρνύληα ζε ηζόπνζν αξηζκό κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο (ηα "Γηθαηώκαηα Πξναίξεζεο"). Οη δηθαηνύρνη πνπ είραλ νξηζηεί κε ηελ από 23/6/2009
απόθαζε ηνπ Γ ηεο Δηαηξίαο, δηθαηνύληαλ λα αζθήζνπλ ηα Γηθαηώκαηα Πξναίξεζεο κεηαμύ 1/7/2010 θαη 2/7/2010. Οπδέλ εθ ησλ ρνξεγεζέλησλ
Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο αζθήζεθε γηα ηελ απόθηεζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο από ηνπο νξηζζέληεο δηθαηνύρνπο. ύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, ηα ώξηκα δηθαηώκαηα πξναίξεζεο γηα ηελ απόθηεζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο πνπ δελ αζθήζεθαλ θαηά ηελ σο άλσ πεξηγξαθόκελε
πεξίνδν, ζα κπνξνύλ λα αζθεζνύλ από ηνπο δηθαηνύρνπο ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο πνπ ζα σξηκάζνπλ ην επόκελν
έηνο, θαηά ηελ νξηζζείζα πεξίνδν άζθεζεο απηώλ, ήηνη κεηαμύ 4/7/2011 θαη 5/7/2011. εκεηώλεηαη όηη, δηθαηνύρνη 37.667 εθ ησλ Γηθαησκάησλ
Πξναίξεζεο ήηαλ ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο πνπ δελ απαζρνινύληαη πιένλ ζηελ ηειεπηαία θαη, εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ, βάζεη ησλ όξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ
δηθαηνύληαη πιένλ λα αζθήζνπλ ηα ρνξεγεζέληα ζε απηνύο δηθαηώκαηα πξναίξεζεο γηα απόθηεζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο. Οκνίσο, έρνπλ απνιέζεη
37.666 δηθαηώκαηα πξναίξεζεο γηα ηελ απόθηεζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο πνπ ζα σξηκάζνπλ ζηηο 25/6/2011. 11. Η Γεληθή πλέιεπζε ηεο 24/6/2010
ελέθξηλε ηε δηάζεζε απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01 – 31/12/2009 θαη ηε δηαλνκή από ηα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο 2009 πνζνύ € 59.689,12
ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε κέξηζκα αλά κεηνρή πνζνύ € 0,0023. Από ην πνζό απηό παξαθξαηήζεθε ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία,
θόξνο 10% θαη απνδόζεθε ζηνπο κεηόρνπο, θαζαξό κέξηζκα € 0,00207 αλά κεηνρή. 12. Σελ 5/11/2010 θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ
ην από 29/10/2010 πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, κε ην νπνίν πηζηνπνηήζεθε ε θαηαβνιή ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ
θαηά πνζό 6.573.874,68 €, δηα ηεο εηζθνξάο 396.907 κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο «CD MEDIA AE» νη νπνίεο θαιύπηνπλ πνζό αύμεζεο 3.846.601,80 € θαη
29.904 κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο “USMAR Management Ltd» νη νπνίεο θαιύπηνπλ πνζό αύμεζεο 2.727.272,88 €, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ Κ2-8397/22.09.2010
απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 13. Σα πνζά ησλ αγνξώλ θαη πσιήζεσλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο
νηθνλνκηθήο πεξηόδνπ θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ
πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 έρνπλ σο εμήο:

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
α) Έζνδα
β) Έμνδα
γ) Απαηηήζεηο
δ) Υπνρξεώζεηο
ε) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο:
Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ
Ακνηβέο εθηειεζηηθώλ κειώλ Γ.Σ.
Ακνηβέο κε εθηειεζηηθώλ κειώλ Γ.Σ.
ζη) Απαηηήζεηο από ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε Γηνίθεζεο
δ) Υπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε Γηνίθεζεο

Όκηινο
30.09.2010
0.00
0.00
0.00
0.00

Δηαηξία
30.09.2010
0.00
0.00
0.00
26,160.49

180,424.81
547,082.74
15,000.00
749,420.81
0.00

180,424.81
363,641.74
15,000.00
749,420.81
0.00

Από ηηο αλσηέξσ ζπλαιιαγέο, νη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππόινηπα κε ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο έρνπλ απαιεηθζεί από ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ
Οκίινπ. 14. Η Δηαηξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ θαηέρεη 854.123 ίδηεο κεηνρέο κε κέζε ηηκή € 2,0106 ζπλνιηθήο αμίαο € 1.717.306,74,
πνζό ην νπνίν έρεη κείσζεη ηελ Καζαξή ζέζε ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. Η εύινγε αμία απηώλ ηελ 30.09.2010 αλέξρνληαλ ζε πνζό € 418.520,27.

Μνζράην, 24 Ννεκβξίνπ 2010

Ο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο
Ροδόλυος Οντόνι
ΑΡ. ΓΙΑΒ. ΑΑ 3653858

Ο ΟΜΙΛΟ

01.01 - 30.09.2010 01.01 - 30.09.2009 01.01 - 30.09.2010 01.01 - 30.09.2009
523,039,100.99 546,723,274.55
2,678,822.93
4,089,302.86
12,799,963.25
11,819,590.77
101,159.03
779,467.89

Ο Αληηπξόεδξνο Γ.
Ιωάννης Καποδίστριας
ΑΓΣ Υ 575555

Η Οηθνλνκηθή Γηεπζύληξηα
Μαρία Αρβανίτη
ΑΓΣ Σ 060044 - Αξ. Αδείαο 8235 Α' Σάμεο

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

Η ΔΣΑΙΡΙΑ

01.07 - 30.09.2010 01.07 - 30.09.2009 01.07 - 30.09.2010 01.07 - 30.09.2009
160,089,655.77 163,962,767.48
30,114.79
1,408,413.49
4,140,729.29
3,315,006.21
6,314.43
292,855.94
1,691,428.08
1,498,982.71
976,791.77
850,689.34
126,102.43

1,777,153.26
1,424,663.23
1,075,865.42
926,121.93
149,743.49

-740,987.07
1,131,595.80
1,085,201.99
1,085,201.99
0.00

-436,073.99
-700,277.68
-701,802.48
-701,802.48
0.00

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
-14,946.10
10,089.23
0.00
0.00
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο(Α)+(Β)
961,845.67
1,085,954.65
1,085,201.99
-701,802.48
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
835,743.24
931,267.44
1,085,201.99
-701,802.48
- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
126,102.43
154,687.21
0.00
0.00
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο
αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)
0.0318
0.0245
0.0406
-0.0186
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ
1,737,705.05
1,795,594.71
-695,816.60
-418,124.61
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έκκεζε κέζνδνο (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Πνζά εθθξαζκέλα ζε €
Ο ΟΜΙΛΟ
Η ΔΣΑΙΡΙΑ
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
01.01 - 30.09.2010 01.01 - 30.09.2009 01.01 - 30.09.2010 01.01 - 30.09.2009
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
5,959,975.31
6,466,836.64
599,837.90
-249,290.53
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)
0.00
0.00
0.00
0.00
Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
212,292.31
200,001.83
209,062.27
198,549.57
Πξνβιέςεηο
220,105.33
168,525.95
220,105.33
168,525.95
Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
-4,010.65
1,923.27
-136.73
12,519.83
Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο)
επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
0.00
-31,887.48
-3,537,255.84
-1,723,791.01
Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
670,851.25
730,284.33
672,891.46
730,288.98
Κέξδνο από πώιεζε παγίσλ
0.00
0.00
0.00
0.00
Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ
1,605,679.61
-63,397.67
1,605,679.61
-63,397.67
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
-2,877,084.31
-4,707,647.79
-540,885.45
823,926.09
(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)
-3,152,312.85
-1,872,433.97
-1,816,382.23
-1,319,747.84
Μείνλ:
Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
-622,854.22
-660,937.97
-622,873.22
-660,942.62
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
-1,691,291.51
-20.00
0.00
0.00
Λεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
0.00
0.00
0.00
0.00
ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζη.(α)
321,350.26
231,247.15
-3,209,956.90
-2,083,359.25
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη
ινηπώλ επελδύζεσλ
0.00
-2,500.00
0.00
-2,500.00
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ πάγησλ ζηνηρείσλ
-59,127.69
-48,934.44
-59,127.69
-48,934.44
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ
0.00
0.00
0.00
0.00
Αγνξά δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθ. ζηνηρείσλ
0.00
0.00
0.00
0.00
Δηζπξάμεηο από πώιεζε ζπγαηξηθήο
0.00
0.00
0.00
0.00
Δηζπξάμεηο από πώιεζε ρξενγξάθσλ
0.00
0.00
0.00
0.00
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
0.00
0.00
3,537,255.84
1,691,903.53
Aγνξά άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ
293.47
-3,756.00
293.47
-3,756.00
Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
0.00
0.00
0.00
0.00
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζη.(β)
-58,834.22
-55,190.44
3,478,421.62
1,636,713.09
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
0.00
2,174,700.00
0.00
2,174,700.00
Έμνδα γηα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
0.00
0.00
0.00
0.00
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
0.00
0.00
0.00
0.00
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
-296,883.93
-960,791.69
-296,883.93
-960,791.69
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο
κηζζώζεηο (ρξενιύζηα)
-43,638.72
-43,638.72
-43,638.72
-43,638.72
Αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ
0.00
0.00
0.00
0.00
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
-456,213.15
-1,555,738.43
-59,689.12
-1,019,011.52
Χξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
0.00
0.00
0.00
0.00
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
-796,735.80
-385,468.84
-400,211.77
151,258.07
Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα
θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ)
-534,219.76
-209,412.14
-131,747.05
-295,388.09
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο
3,497,392.88
2,388,226.26
527,960.98
542,280.86
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο
2,963,173.11
2,178,814.12
396,213.93
246,892.77

