
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Αρµόδια Νοµαρχία : ∆ράµας  Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Χρήστος Γ.Κλωναρίδης,Ιωάννης 1/7/11-30/6/12 1/7/10-30/6/11

Χριστοδουλάκης, Χρήστος Χ.Κλωναρίδης Λειτουργικές δραστηριότητες

Ηµεροµηνία έγκρισης των Ετήσιων Κέρδη προ φόρων (197) (149)

Οικονοµικών Καταστάσεων : 31/10/2012 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Θεόδωρος Κουτσουλέντης ΑΜ/ΣΟΕΛ 11081 Αποσβέσεις 461 429

Ελεγκτική εταιρία : ΣΟΛ Α.Ε. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 56 59

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Γνώµη µε επιφύλαξη(Ανέλεγκτη χρήση) Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας : http://users.otenet.gr/~klonek10
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (26) 270

 Ποσά εκφρασµένα σε χιλ.Ευρώ Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 573 (180)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/12 30/06/11 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (605) 629

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 
6.674 6.325

Μείον:

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 24 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (56) (59)

Αποθέµατα 1.529 1.503 Καταβεβληµένοι φόροι (345) (633)

Απαιτήσεις από πελάτες 1.025 1.413 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (139) 366

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 483 1.319 Επενδυτικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.735 10.560 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (835) (950)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων  -  - 
Εισροές / Εκροές από λοιπές επενδυτικές δραστηριότητες 418

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (417) (950)

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.962 3.962 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -778 -922 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 450 735

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 3.184 3.040 Εξοφλήσεις δανείων (95) (73)

Μακροπρόθεσµες  δανειακές υποχρεώσεις 735 968 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 355 662

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.247 1.579 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 138 0 περιόδου (α) + (β) + (γ) (201) 78

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.431 4.973 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 237 159

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 6.551 7.520 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 36 237

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 9.735 10.560

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

 Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ

1/7/11-30/6/12 1/7/10-30/6/11

Κύκλος εργασιών 19.252 19.847

Μικτά κέρδη 1.020 689

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων (141) (90)

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων (197) (149)

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 144 (256)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)  -  - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 144 (256)

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) 0,152 (0,270)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 320 339

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ

30/06/12 30/06/11

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσης (01/07/2011 και 01/07/2010 

αντίστοιχα) 3.040 2.111

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 144 (256)

Αύξηση κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών 1.185

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης χρήσης (30/6/2012 και 30/06/2011 

αντίστοιχα) 3.184 3.040

 -  - 

∆ηµοσιευµένα βάσει του Ν.2190 άρθρο 135, για επιχείρησεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ενοποιηµένες και µη κατά ∆ΛΠ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ

Νεροφράκτης ∆ράµας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.  38720/51/Β/97/09

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιουλίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΣΘΕΤΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1 .Επί των παγίων στοιχείων υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού ευρώ 12.687.588,00.
2.∆ εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να
έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
3 .Αριθµός απασχολουµένου προσωπικού την 30/06/2012: 15.
4 .Τα κέρδη ανά µετοχή έχουν υπολογιστεί µε βάσει το µεσοσταθµισµένο αριθµό µετοχών.
5 .Το θέµα της γνώµης µε επιφύλαξη αφορά στην ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 1/7/2009-30/6/2010.
6 .Έ χουν τηρηθεί οι βασικές αρχές του ισολογισµού της 30/6/2011.

Ο Π ρόεδρoς και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙ∆ΗΣ

Ο Ο ικονοµικός ∆ιευθυντής

ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ ΚΟΓΚΑΛΙ∆ΗΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις ο ικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ.Συνιστούµε εποµένως
στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία να ανατρέξει στη δ ιεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του
ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Ο Α ντιπρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 
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