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ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ XPHΣHΣ από 1 IANOYAPIOY 2009 έως 31 ∆EKEMBPIOY 200 9
(δηµοσιευµένα βάσει του K.N. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της A. ΣAPPHΣ A.E.Π.E.Y..
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται
οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
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1.4 ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ TAMEIAKΩN POΩN
2η Eναλλακτική Έµµεση µέθοδος
Ποσά σε ευρώ
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Aποσβέσεις
Προβλέψεις
Aποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
Xρεωστικοι τόκοι & συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Mείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Mείον :
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Kαταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότες (α)
Eπενδυτικές ∆ραστηριότητες
Aγορά ενσώµατων & άυλων παγίων στοιχείων
Tόκοι εισπραχθέντες
Mερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότες (β)
Xρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότες (γ)
Kαθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης(α+β+γ)
Tαµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Tαµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα λήξης χρήσης

01.01-31.12.2009

01.01-31.12.2008

1.1 ΣTOIXEIA IΣOΛOΓIΣMOY
Ποσά σε ευρώ
ENEPΓHTIKO
Iδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Aπαιτήσεις από πελάτες - χρηµατιστήριο
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY
I∆IA KEΦAΛAIA KAI YΠOXPEΩΣEIΣ
Mετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Kαθαρής Θέσης
Σύνολο Kαθαρής Θέσης
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Yποχρεώσεις προς πελάτες και χρηµατιστήριο
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣYNOΛO I∆IΩN KEΦAΛAIΩN KAI YΠOXPEΩΣEΩN

31.12.2009

31.12.2008

106.251,44
527.664,92
1.181.958,75
2.912.794,96
---------4728.670,07
==========

116.920,34
470.559,22
697.751,93
3.083.446,85
---------4.368.678,34
==========

1.920.000,00
1.047.102,39
2.967.102,39
==========
54.750,86
1.638.131,71
68.685,11
---------1.761.567,68
==========
4.728.670,07
==========

1.920.000,00
885.947,50
2
.
805.947,50
==========
43.949,56
1.386.468,53
132.312,75
---------1.562.730,84
==========
4.368.678,34
==========

01.01-31.12.2009

01.01-31.12.2008

----------

1.2 ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ ΣYNOΛIKΩN EΣO∆ΩN
159.529,75

-218.970,10

12.166,13
13.261,45

11.360,40
27.726,27

-275.818,30
5.043,33

-197.087,22
5.059,26

-533.038,45
188.035,54

1.711.791,18
-258.581,91

-5.043,33
0,00
----------

-5.059,26
-64.939,19
----------

-435.863,88

1.011.299,43

==========

==========

-1.497,23
268.034,74
7.783,56
----------

-582,82
181.995,78
15.091,44
----------

274.321,07

==========

0,00

196.504,40

==========

0,00

==========

==========

-161.542,81
2
.986.362,73
---------2.824.819,92
==========

1.207.803,83
1
.778.558,90
---------2.986.362,73
==========

Ποσά σε ευρώ
Kύκλος εργασιών
Mικτά κέρδη
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
& επενδυτικών αποτελεσµάτων
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
Kέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους
Kέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρω)
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων & συνολικών αποσβέσεων

753.752,33
273.945,74

495.698,01
124.533,68

-11.307,11
159.529,75
161.154,89
2,52

-241.191,51
-218.970,10
-221.299,97
-3,46

859,02

-203.804,28

31.12.2009

31.12.2008

1.3 ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ METABOΛΩN I∆IΩN KEΦAΛAIΩN
Ποσά σε ευρώ
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως
(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)
Kέρδη / (ζηµίες) χρήσεως µετά από φόρους
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης
(31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα)

2.805.947,50

3.027.247,47

---161.154,89
-------

-221.299,97
---------

2.967.102,39

==========

2.805.947,50

==========

ΠPOΣΘETA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ
1. H εταιρεία κατά την 31.12.2009 και κατά την 31.12.2008 απασχολούσε 8 και 7 άτοµα προσωπικό αντίστοιχα.
2. H εταιρεία έχει περαιώσεις τις φορολογικές της υποχρεώσεις µε βάση το N. 3697/2008 µέχρι και τη χρήση 2006.
3. Eπι των παγίων της εταιρείας δεν υφίσταται κανένα εµπράγµατο βάρος.
4. Oι λοιπές προβλέψεις που έχει σχηµατίσει η εταιρεία είναι η πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού που ανέρχεται στο ποσό των 54.750,86 ευρώ.
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων,
που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή στην λειτουργία της εταιρείας.
6. Tα ποσά των συναλλαγών της εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους στην λήξη της τρέχουσας χρήσης είναι τα εξής : Kύκλος εργασιών
ευρώ 228.645, Eξοδα ευρω 278.767, Aπαιτήσεις ευρώ 46.601 και Yποχρεώσεις ευρώ 111.822.
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