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Ηµ/νία έγκρισης οικονοµικών καταστάσεων 

Ποσά σε € ' Ποσά σε € 

31/12/2012 31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 5.760.475 5.804.859 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 578.664 (81.586)

Επενδύσεις σε ακίνητα 397.277 397.277 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 10.320 17.248 Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 399.272 402.166 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 16.498 12.248 Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 6.882 3.988 

Αποθέµατα - - (Κέρδη) / ζηµιές από την πώληση ενσώµατων παγίων 10.461 (30.580)

Απαιτήσεις από πελάτες 1.732.701 1.259.283 Προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών στο προσωπικό - 17.075 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.408.138 4.192.110 (Κέρδη) / ζηµιές από µεταβολή της εύλογης αξίας - -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.325.409 11.683.025 Αναστροφή προβλέψεων (689.105) -

Αποτέλεσµα από κοινοπραξίες - -

Έσοδα τόκων (317) (186)

Έξοδα τόκων 595.144 500.951 

Σύνολο προσαρµογών στα κέρδη 322.337 893.415 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 901.001 811.829 

Μετοχικό κεφάλαιο 631.025 631.025 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 3.381.790 3.038.689 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Σύνολο καθαρής θέσης (α) 4.012.815 3.669.714 (Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (514.378) (1.888.454)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 289.962 1.777.724 Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων 500.548 1.015.885 

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.093.816 855.254 Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης - (33.291)

Βραχυπρόθεσµες δανειακές  υποχρεώσεις 4.545.297 2.678.700 (Μείον):

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.383.519 2.701.633 Καταβεβληµένοι φόροι (110.272) 28.435 

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 9.312.594 8.013.311 Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 776.899 (65.597)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 13.325.409 11.683.025 

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων (467.715) (689.610)

Πληρωµές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων - (29.046)

Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα - -

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 46 2.619

Εισπράξεις  τόκων 317 186

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων - -

Ποσά σε € ' Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (467.353) (715.851)

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών 8.559.924 7.226.734 ∆άνεια αναληφθέντα - 1.530.606

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 1.202.664 1.165.916 Αποπληρωµή δανεισµού (335.327) (3.857.204)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, Τόκοι πληρωθέντες (595.144) (500.951)

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 1.572.763 821.531 Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (128.979) (499.337)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, Μεταβολή βραχυπρόθεσµου δανεισµού 843.180 4.538.014 

χρηµατοδοτικών  και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.173.491 419.365 Καταθέσεις για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 400.000 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 578.664 (81.586) Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 183.731 1.211.128 

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (α) 340.101 (177.899) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) - - και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 493.277 429.680 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α)+(β) 340.101 (177.899)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €) 15,82 (8,27) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 431.332 1.651 

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €) - - Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 924.609 431.332 

Ποσά σε € ' 1) Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και

31/12/2012 31/12/2011 ακολουθούνται µε συνέπεια.

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου 2) Υπέρ της εταιρείας έχουν εκδοθεί εγγυητικές επιστολές από τράπεζες ύψους € 15.114.600

(1/1/2012 & 1/1/2011 αντίστοιχα) 3.669.714 3.845.113 3) ∆εν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις ή αποφάσεις δικαστηρίων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 340.101 (177.899) ή λειτουργία της εταιρείας.

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - - 4)

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου - - 5) Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχουν σχηµατιστεί :

Εξαγορά ποσοστού - - 31/12/2012 31/12/2011

Σχηµατισµός αποθεµατικών 3.000 2.500                     Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 50.000 50.000 

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου 6) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 81 άτοµα έναντι 78 της προηγούµενης.

(31/12/2012 & 31/12/2011 αντίστοιχα) 4.012.815 3.669.714 7) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων της εταιρείας και του οµίλου στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα

συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, είναι οι εξής:

31/12/2012 31/12/2011

                    α) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 132.265 150.471

                    β) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 496.919 524.715

8) Τα ποσά που περιλαµβάνονται στα  "Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης" της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων περιλαµβάνουν:

31/12/2012 31/12/2011

Κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων - 82.852 

Έσοδα µισθωµάτων από επενδύσεις σε ακίνητα 10.900 10.177 

Λοιπές επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις 74.102 49.947 

Κέρδη από επανεκτίµηση επενδυτικών ακινήτων - -

Λοιπά Έσοδα 840.424 1.396 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρεία δεν έχει ελέγχει φορολογικά για την χρήση του 2010, σηµείωση 26.1.1 των ετήσιων οικονοµικών σηµειώσεων.

ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 28971/22/Β/93/13
∆ΙΟ∆ΩΡΟΥ 198

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΠΟ THN 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ THN 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(∆ηµοσιευµένα βάσει του άρθρου 135 του Ν.2190,για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική  ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας,

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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