
31/12/2012 31/12/2011

ύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ σπήζεωρ (1/1/2012 και 1/1/2011 ανηίζηοισα) 36.126      45.918   

Καζαξή δεκία πεξηόδνπ -9.681 -9.792

ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ σπήζεωρ (31/12/2012 και 31/12/2011 ανηίζηοισα) 26.445 36.126

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 31/12/2012 31/12/2011
Απαηηήζεηο από πειάηεο 6.085 4.017

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 25.360 37.109
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 31.445 41.126 1/1-31/12/12 1/1-31/12/11

Σαμιακέρ Ροέρ Λειηοςπγικών Γπαζηηπιοηήηων

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Εεκηά πξν θόξσλ -9.681 -9.792

Μεηνρηθό Κεθάιαην (60.000 κεηνρέο ησλ  € 1) 60.000 60.000 Πποσαπμογέρ τος αποτελέσματορ σε σσέση με τιρ εξήρ σςναλλαγέρ:

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ -33.555 -23.874 Έζνδα από ηόθνπο -1.187 -1.432

ύνολο Ηδίων Κεθαλαίων (α) 26.445 36.126 Έμνδα από ηόθνπο 6                -   

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 5.000 5.000 Εημιά εκμεηαλλεύζεως πριν από ηις μεηαβολές ηοσ κεθαλαίοσ κινήζεως -10.862 -11.224

ύνολο σποτρεώζεων (β) 5.000 5.000 Αύμεζε απαηηήζεσλ από πειάηεο θαη ινηπνύο ινγαξηαζκνύο -2.068 -1.532

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  (α + β) 31.445 41.126 Αύμεζε ηξερνπζώλ ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)                -   2.211

Δθξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε -12.930 -10.545

Μείνλ:

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη                -                  -   

   ύνολο εκποών από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α) -12.930 -10.545

Σαμιακέρ Ροέρ Δπενδςηικών Γπαζηηπιοηήηων

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 1.187 1.432

  ύνολο ειζποών από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) 1.187 1.432

ύνολο ηαμιακών ποών μεηά από ηιρ επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)+(β) -11.743 -9.113

Σαμιακέρ Ροέρ Υπημαηοοικονομικών  Γπαζηηπιοηήηων

Πιεξσκέο ηόθσλ -6                -   

  ύνολο εκποών από σπημαηοοικονομικέρ δπαζηηπιόηηηερ  (γ) -6                -   

Καθαπή μείωζη ζηα ηαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα σπήζηρ (α)+(β)+(γ) -11.749 -9.113

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 37.109      46.222   

Σαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ 25.360 37.109

1/1-31/12/12 1/1-31/12/11

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -10.862 -9.120

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο                     -   -2.104

Εημιά ππο θόπων, σπημαηοδοηικών και -10.862 -11.224

επενδςηικών αποηελεζμάηων

Eζνδα / έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο 1.181 1.432

Εημιά ππο θόπων -9.681 -9.792
Μείνλ: Φόξνο εηζνδήκαηνο                     -                       -   
Εημιά μεηά από θόποςρ -9.681 -9.792

1.

2.

3. Ζ Δηαηξία δελ απαζρνιεί πξνζσπηθό.

4. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο.

5. Αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε: 2010

Ο Γιεσθύνων ύμβοσλος

ΠΤΡΗΓΩΝ ΓΔΜΔΡΣΕΖ

Α.Γ.Σ.  ΑΒ 346249

26 Μαξηίνπ 2013

Α.Γ.Σ  Φ113518

Α.Μ. Ο.Δ..Δ. 0019033

(Ποζά εκθραζμένα ζε €)

Α.Γ.Σ. ΑΚ 121977

Οιπκπία Μπαξδνύ (ΑΡ. Μ. ΟΔΛ 21371)

(Ποζά εκθπαζμένα ζε €)

Ζμεπομηνία έγκπιζηρ από ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο 

ηων εηήζιων Oικονομικών Kαηαζηάζεων :

Δλεγκηική εηαιπία :

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΖ ΥΡΖΖ 1/1/2012 - 31/12/2012

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012

ΓΗΔΘΝΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ.Ο.Δ.Λ  (Α.Μ. ΟΔΛ 111)

Ο Πρόεδρος ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012

www.porfirion.gr

ύνθεζη Γιοικηηικού ςμβοςλίος :

ΩΚΡΑΣΖ Κ. ΜΠΑΛΣΕΖ

Οπκωηόρ ελεγκηήρ λογιζηήρ :

Σύπορ έκθεζηρ ελέγσος ελεγκηών :

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012

Με ζύκθσλε γλώκε

(Ποζά εκθπαζμένα ζε €)

ΠΟΡΦΤΡΗΩΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΓΟΜΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ «ΠΟΡΦΤΡΗΩΝ Α.Δ.»

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΜΖΣΡΩΟΤ: 8028601000 (Πρώην ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ Α.Δ.: 65293/01/Β/08/61)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ από 1 Ηανοςαπίος 2012 μέσπι 31 Γεκεμβπίος 2012

Υαλκίδος 22α, Σ.Κ. 111 43, Αθήνα

Γιεύθςνζη διαδικηύος:

(δημοζιεςόμενα βάζει ηος κν.2190, άπθπο 135, για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, καηά ηα ΓΠΥΑ)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΠΟΡΦΤΡΗΩΝ Α.Δ.. Ο αλαγλώζηεο πνπ επηδεηά λα αληιήζεη

νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξίαο, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαζώο θαη ζηελ

έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο Δηαηξίαο, όπνπ αλαξηώληαη ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία.

Απμόδια  Τπηπεζία - Νομαπσία :

Πξνθόπηνο Μπειεδίλεο, Κσλζηαληίλνο Γθίθαο

Παλαγηώηεο Κνξσλαίνο - Μέιε

(Ποζά εκθραζμένα ζε €)

σθξάηεο Μπαιηδήο - Πξόεδξνο,                              

ππξίδσλ Γεκεξηδήο - Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ννκαξρία Αζελώλ

Ζ Προϊζηαμένη ηοσ Λογιζηηρίοσ

ΜΑΤΡΟΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Αθήνα, 26 Μαρηίοσ 2013

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε Α.Δ ΣΗΜΔΝΣΩΝ ΣΗΣΑΝ κε έδξα ηελ Αζήλα ε νπνία ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξίαο 
ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α.Δ κε 100%.

Σν πνζό ησλ αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο πνπ έρεη πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε έρεη σο εμήο: Αγνξέο ππεξεζηώλ: 3.009 €.

Γηα ηελ ρξήζε 2011 ε εηαηξία ειέγρζεθε θνξνινγηθά από ηνπο Σαθηηθνύο Οξθσηνύο Διεγθηέο Λνγηζηέο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ.5 Ν.2238/1994. Γηα ην 2012 ν έιεγρνο απηόο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό 

θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2012. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο εθηηκνύκε όηη 

απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

http://www.porfirion.gr/

