ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΙΚΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔΛΔΣΩΝ-ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ-ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Δ 28971/22/Β/93/13
ΦΙΛΟΠΟΙΜΔΝΟ 64
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΉΗ ΑΠΟ THN 1ε ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2010 ΔΩ THN 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010
(Δημοζιεςμένα βάζει ηος άπθπος 135 ηος Ν.2190,για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, ζύμθωνα με ηα ΔΠΥΑ)
Σα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ ζηοσεύοςν ζε μία γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ ΕΡΓΟΔΤΝΑΜΙΚΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ-ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ-ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ
ςνιζηούμε επομένωρ ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιοςδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηην εηαιπία, να αναηπέξει ζηη διεύθςνζη διαδικηύος ηηρ εηαιπίαρ,

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
Αξκόδηα Ννκαξρία

ΑΥΑΙΑ

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ Δηαηξείαο
ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ :

www.ergodyn.gr
Πξόεδξνο & Γ/λσλ ύκβνπινο

ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ

Αληηπξόεδξνο

ΔΛΔΝΗ Γ. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ

Mέιε

ΔΤΣΑΘΙΟ Ν. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ

Διεγθηηθή εηαηξεία

RPS Οξθσηνί Διεγθηέο Δπηρεηξεκαηηθνί ύκβνπινη Α.Δ.

Νόκηκνο ειεγθηήο

Σζνπθαιάο Γεώξγηνο

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ

ύκθσλε γλώκε

ΓΔΩΡΓΙΟ Ν. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ Γ. ΝΑΝΟΠΟΤΛΟΤ
ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΑΡΒΑΝΙΣΗ
14 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2011

Ηκ/λία έγθξηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε € '

Ποσά σε € '000
31/12/2010

31/12/2009

1/1-31/12/2010

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

1/1-31/12/2009

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

4.987.498

3.805.523

397.277

965.881

23.855

-

2.348

7.255

Απνζέκαηα

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ

534.490

1.667.381

328.649

299.126

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

3.572

3.712
(21.719)

-

-

(Κέξδε) / δεκηέο από πώιεζε ελζώκαησλ παγίσλ

(2.266)

Απαηηήζεηο από πειάηεο

1.393.465

1.872.725

Πξνβιέςεηο ζπληαμηνδνηηθώλ παξνρώλ ζην πξνζσπηθό

35.826

-

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

1.718.147

2.053.788

(Κέξδε) / δεκηέο από κεηαβνιή ηεο εύινγεο αμίαο

-

(515.387)

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

8.522.590

8.705.172

Απνκείσζε θνηλνπξαμηώλ

-

37.504

Απνηέιεζκα από θνηλνπξαμίεο

(74.780)

(51.936)

Έμνδα ηόθσλ
ύλνιν πξνζαξκνγώλ ζηα θέξδε

283.279
574.281

275.204
26.503

1.108.771

1.693.884

820.386

(563.396)

(1.749.049)

(309.120)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό θεθάιαην

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ

631.025

631.025

Λνηπά ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο

3.214.088

2.885.782

θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Σύνολο καθαρής θέσης (α)

3.845.113

3.516.807

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

1.043.577

261.454

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)

863.771

827.098

Δθξνή ππνρξέσζεο παξνρώλ ζην πξνζσπηθό ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

1.201.432

745.394

(Μείνλ):

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Σύνολο σποτρεώσεων (β)

1.568.697
4.677.477

3.354.419
5.188.365

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α) + (β)

8.522.590

8.705.172

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

(35.826)

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)

(206.184)
(61.902)

(456.222)
365.146

(943.326)

(748.462)

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξέο ελζώκαησλ παγίσλ
Αγνξέο άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

(23.855)

(3.712)

-

(33.114)

74.780

51.936

(892.402)

57.219
(676.132)

Αγνξέο επελδύζεσλ ζε αθίλεηα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

Δίζπξαμε εζόδσλ από θνηλνπξαμίεο

Ποσά σε € '
1/1-31/12/2010

Πσιήζεηο ελζώκαησλ παγίσλ
ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)

1/1-31/12/2009

Κύθινο εξγαζηώλ

6.302.859

8.024.532

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)

1.752.567

2.247.590

Γάλεηα αλαιεθζέληα

1.547.019

0

Απνπιεξσκή δαλεηζκνύ

(217.877)

(1.462.715)

1.071.637

2.189.775

Σόθνη πιεξσζέληεο

(283.279)

(275.204)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ,
ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ

Πιεξσκέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ

(90.981)

(83.308)

742.988

1.890.649

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ

534.490

1.667.381
ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

954.882

(1.821.227)

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (β)

328.306

1.211.159

-

-

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (α)+(β)

328.306

1.211.159

15,27

56,33

-

-

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,
επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη απνζβέζεωλ

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή (ζε €)
Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε €)

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα
θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)

578

(2.132.213)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ

1.073

2.133.286

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

1.651

1.073

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Ποσά σε € '

1) Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί είλαη ζύκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη
31/12/2010

αθνινπζνύληαη κε ζπλέπεηα.

31/12/2009

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο πεξηόδνπ

2) Τπέξ ηεο εηαηξείαο έρνπλ εθδνζεί εγγπεηηθέο επηζηνιέο από ηξάπεδεο ύςνπο € 16.281.688.

(1/1/2010 & 1/1/2009 αληίζηνηρα)

3) Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ππνζέζεηο ή απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε

3.516.807

2.305.648

328.306

1.211.159

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

-

-

4) Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 28.2.2 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ ζεκεηώζεσλ.

Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

-

-

5) Οη ζσξεπηηθέο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί :

Δμαγνξά πνζνζηνύ

-

-

ρεκαηηζκόο απνζεκαηηθώλ
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο πεξηόδνπ

-

-

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο

ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.

Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο

31/12/2010

31/12/2009

50.000

241.678

6) Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ήηαλ 85 άηνκα έλαληη 71 ηεο πξνεγνύκελεο.

(31/12/2010 & 31/12/2009 αληίζηνηρα)

3.845.113

3.516.807

7) Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη
ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα
ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη από ην ΓΛΠ 24, είλαη νη εμήο:
31/12/2010
α) Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε
β) Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ
& Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ
ΜΔΛΟ Γ.

ΓΔΩΡΓΙΟ Ν. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
Α.Γ.Σ ΑΔ 221579/06

13.864

31/12/2009
545.082
366.084

8) Σα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα Λοιπά ζςνολικά έζοδα πεπιλαμβάνοςν:
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

31/12/2010

31/12/2009

Κέξδε από πώιεζε ελζώκαησλ παγίσλ

2.266

21.719

Έζνδα κηζζσκάησλ από επελδύζεηο ζε αθίλεηα

11.026

18.208

Λνηπέο επηδνηήζεηο - επηρνξεγήζεηο

1.982

3.105

0

515.387

44.027

31.108

Κέξδε από επαλεθηίκεζε επελδπηηθώλ αθηλήησλ
ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
Α.Γ.Σ ΑΔ 220810/07

445.326

ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΑΡΒΑΝΙΣΗ
Α.Γ.Σ ΑΒ 516793/06

ΑΝΓΡΔΑ Π.ΚΑΡΒΔΛΗ
Α.Γ.Σ Ρ 254239/93

Λνηπά Έζνδα

