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ύνθεζη Γιοικηηικού ςμβοςλίος:

Οπκωηόρ ελεγκηήρ λογιζηήρ :

Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Κσλζηαληίλνο Αλησλόπνπινο Δλεγκηική Δηαιπία: .Ο.Λ. Α.Δ. ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ

Αληηπξόεδξνο & Γεληθόο Γηεπζπληήο Αλδξέαο Παπνύιηαο Σύπορ έκθεζηρ ελέγσος ελεγκηή: Με ζύκθσλε γλώκε

ύκβνπινο                                            Ησάλλεο  Παληνιέσλ 

ύκβνπινο          Aζαλάζηνο Υξνλάο

ύκβνπινο  Μαξία Μαθξή

31/12/2011 31/12/2010 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Κύθινο εξγαζηώλ 6.363.049 9.648.228

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 93.262 113.054 Μηθηά Κέξδε 1.670.430 8.322.631

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.177.312 2.468.382 Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 179.500 8.838.211

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 13.091 13.091 Κέξδε πξν θόξσλ 186.449 9.075.381

Απαηηήζεηο από Πειάηεο 5.681.449 4.111.870 Κέπδη μεηά από θόποςρ (A) 48.926 6.010.140

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.802.381 3.951.151 Λοιπά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ (Β) 0 0

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 9.767.495 10.657.548 ςγκενηπωηικά ζςνολικά μεηά από θόποςρ (Α+Β) 48.926 6.010.140

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε € ) 10 1.202

Μεηνρηθό Κεθάιαην 146.750 146.750 Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλα κεηνρή (ζε € ) 0 0

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 7.773.108 7.724.182 Κέξδε πξν θόξσλ,ρξεκαηνδνηηθώλ,επελδπηηθώλ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (α) 7.919.858 7.870.932 απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 514.973 9.236.589

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 795.198 629.766

Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1.052.439 2.156.850

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ (β) 1.847.637 2.786.616

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β) 9.767.495 10.657.548

31/12/2011 31/12/2010 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010

7.870.932 13.582.105 Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα  κεηά από θόξνπο 48.926 6.010.140 Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 186.449 9.075.381

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα 0 -11.721.313 Πλέον / μείον προζαρμογές για:

7.919.858 7.870.932 Απνζβέζεηο 335.473 398.379

Ππόζθεηα ζηοισεία και πληποθοπίερ

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο ) επελδπηηθήο

δξαζηεξηόηεηαο -8.235 -227.656

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.287 1.734

514.973 9.247.838

Πλέον/μείον προζαρμογές για μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ κίνεζες

ή ποσ ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές δραζηεριόηεηες

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -1.707.985 1.300.592

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ ( πιήλ δαλεηαθώλ) -624.007 -5.840.745

-1.817.019 4.707.685

Μείνλ :

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -1.287 -1.734

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -610.358 -1.004.933

ύνολο ειζποών/ (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α) -2.428.664 3.701.018

Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -24.611 -69.501

Δηζπξάμεηο από πώιεζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 0 2.878

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 0 50.183

α) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ  6.363.049 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 9.787 250.846

β) Πσιήζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθσλ ζηνηρείσλ 0 ύνολο ειζποών/(εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) -14.824 234.406

γ) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 574.062 Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

δ) Αγνξέο παγίσλ πεξηνπζηαθσλ ζηνηρείσλ 0 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0 -11.721.313

ε) Απαηηήζεηο 5.806.749 ύνολο ειζποών/(εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ) 0 -11.721.313

ζη) Τπνρξεώζεηο 13.438 Καθαπή αύξηζη/(μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα 

δ) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 167.250 (α)+(β)+(γ) -2.443.487 -7.785.889

ε)Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0

ζ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 106.706 Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζηρ 3.522.044 11.307.933

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ 1.078.557 3.522.044

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..

θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Ο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο

Κσλζηαληίλνο Γ. Αλησλόπνπινο Νηθόιανο Γ. Παπιάθεο

ΑΓΣ ΑΗ 025905 ΑΓΣ ΑΕ012557

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ

"ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ Α.Δ."

ΑΡΜΑΔ  40548/01ΑΣ/Β/98/130

Ππεμεηήρ  3,  Μαπούζι Αηηικήρ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ

από 1 Ιανοςαπίος 2011 έωρ 31 Γεκεμβπίος 2011
(Γεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ θσδ.λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, Δλνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΠΥΑ)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο,πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξίαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή. 

Μηραήι Δ. Υαηδεζηαπξάθεο 

(Α.Μ. ΟΔΛ 26581)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
(Ποζά εκθπαζμένα ζε  εςπώ) (Ποζά εκθπαζμένα ζε  εςπώ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(Ποζά εκθπαζμένα ζε  εςπώ) (Ποζά εκθπαζμένα ζε  εςπώ)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο (1.1.2011 θαη 1.1.2010 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεσο (31.12.11 θαη 31.12.10)

1. Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ ΑΔ είλαη ζπγαηξηθή ηεο ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ (κεηξηθή) ε νπνία έρεη έδξα ζηελ

Διιάδα θαη είλαη εηζεγκέλε ζην ΥΑ .Σν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ ζην Μεηνρηθό Κεθάιαην

ηεο εηαηξίαο, άκεζα & έκκεζα, είλαη 100%. Ζ εηαηξία ελζσκαηώλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο ηεο ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. πιήξσο. 

2. Ζ Δηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2006.

3. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο, νη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ

έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεµαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνµηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Γηα

αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο έρεη ζρεκαηηζζεί πξόβιεςε πνζνύ επξώ 460.000 . Γηα δηάθνξεο δηθαζηηθέο

ππνζέζεηο έρεη ζρεκαηηζζεί πξόβιεςε πνζνύ επξώ 49.864. 

4. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξίαο ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο αλεξρόηαλ ζε

91  άηνκα (2010: 98 ).

5. Οη πάζεο θύζεσο ζπλαιιαγέο (εηζξνέο θαη εθξνέο) ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο θαζώο

θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξίαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο πνπ έρνπλ

πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο µε ζπλδεδεµέλα µέξε, όπσο απηά νξίδνληαη ζην ∆ΛΠ 24 έρνπλ σο εμήο:

Σν κέινο ηνπ Γ Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Ησάλλεο Ο. Παληνιέσλ Υαξάιακπνο Γ. Μεηξόπνπινο

ΑΓΣ  637090 ΑΓΣ ΑΕ082474
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