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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις
που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες ,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας Α.Κ.Ε.Π. Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική
επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία,να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας ,όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς
και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ

Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
Νόμιμος Ελεγκτής:
Ελεγκτική Εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Ανάπτυξης Νοτίου Τομέα Αθηνών
www.akep.gr
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Με θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ~)

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ

ÅÔÁÉÑΕÉÁ

31/12/2010
150.141,89
5.993,00
30.816,37
535.901,77
800.632,17
−−−−−−−−−−−−−−
1.523.485,20
==============

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

150.000,00
(252.275,73)
−−−−−−−−−−−−−−
(102.275,73)
−−−−−−−−−−−−−−
(102.275,73)
−−−−−−−−−−−−−−
9.363,13
1.616.397,80
−−−−−−−−−−−−−−
1.625.760,93
−−−−−−−−−−−−−−
1.523.485,20
==============

133.221,37
(78.365,23)
−−−−−−−−−−−−−−
54.856,14
−−−−−−−−−−−−−−
54.856,14
−−−−−−−−−−−−−−
11.249,33
82.851,34
−−−−−−−−−−−−−−
94.100,67
−−−−−−−−−−−−−−
148.956,81
==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ~)

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη/(ζημίες)
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη/(ζημίες)μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ~)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε ~)
Κέρδη/(ζημίες)προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
και συνολικών αποσβέσεων

31/12/2009
905,44
1.225,00
2.249,87
22.676,70
121.899,80
−−−−−−−−−−−−−−
148.956,81
==============

ÅÔÁÉÑΕÉÁ

01/01-31/12/2010
677.594,99
326.189,20
(170.999,76)
(171.593,26)
−−−−−−−−−−−−−−
(173.910,50)
−−−−−−−−−−−−−−
(173.910,50)
==============
(11,5940)
(158.807,17)

01/01-31/12/2009
77.735,88
(23.272,12)
(78.839,00)
(79.189,06)
−−−−−−−−−−−−−−
(78.365,23)
−−−−−−−−−−−−−−
(78.365,23)
==============
(5,2243)
(77.182,76)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ~)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2010 & 01.01.2009 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2010 & 31.12.2009 αντίστοιχα)

31/12/2010
54.856,14
(157.131,87)
−−−−−−−−−−−−−−
(102.275,73)
==============

ÅÔÁÉÑΕÉÁ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ~)

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Αποτελέσματα προ φόρων(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άJλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

01/01-31/12/2010

ÅÔÁÉÑΕÉÁ

31/12/2009
15.770,93
39.085,21
−−−−−−−−−−−−−−
54.856,14
==============

01/01-31/12/2009

(171.593,26)

(79.189,06)

12.192,59
(1.886,20)
(2,51)
596,01
(1.248.820,26)
1.533.546,46

1.656,24
11.249,33
350,06
(9.231,20)
78.377,04

(596,01)
(1.940,00)
−−−−−−−−−−−−−−
121.496,82

(2.625,15)
(5.843,36)
−−−−−−−−−−−−−−
(5.256,10)

(166.197,04)
2,51
−−−−−−−−−−−−−−
(166.194,53)

(2.155,42)
−−−−−−−−−−−−−−
(2.155,42)

16.778,63
−−−−−−−−−−−−−−
16.778,63
(27.919,08)
120.147,38
−−−−−−−−−−−−−−
92.228,30
==============

117.450,44
−−−−−−−−−−−−−−
117.450,44
110.038,92
10.108,46
−−−−−−−−−−−−−−
120.147,38
==============

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Η εταιρεία"Α.Κ.Ε.Π. Α.Ε." περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η μητρική εταιρεία "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.E." με έδρα την Ελλάδα και η οποία συμμετείχε στις 31.12.2010 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με 98,68 %(Ενοποίηση με τη
μέθοδο της ολικής ενοποίησης)
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση αρ.21 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
Οι πάσης φύσεως εκκρεμοδικίες δεν αναμένεται να επιφέρουν ουσιαστική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ανέρχεται σε 81 και 5 άτομα αντίστοιχα.
Οι σωρρευτικές συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα
α) Αγορές-Έξοδα
269.797,93
β) Υποχρεώσεις
268.569,43
Η εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα πάγια περιουσιακά στοιχεία , για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
Το θέμα έμφασης της Εκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αναφέρεται στα αρνητικά Ιδια Κεφάλαια της 31ης Δεκεμβρίου 2010
(σημείωση αρ. 17 των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων).
Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2009
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ä.Ó.

ÊáëëéèÝá, 16 Μαρτίου 2011
Ï Ä/ÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ
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