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Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡEΙΑ

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 20.155 24.571 19.974 24.325

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 67 118 66 115 153.428 10 153.438 152.072 225.582 377.654

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 14.248 11.125 14.248 11.125 (137.060) (372) (137.432) (131.083) (227.371) (358.454)

Δπελδύζεηο θαη άιιεο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 34.550 21.370 37.656 25.088 16.368 (362) 16.006 20.989 (1.789) 19.200

ύνολο παγίων πεπιοςζιακών ζηοισείων 69.020 57.184 71.944 60.653

Απνζέκαηα 2.655 2.920 2.655 2.920

Απαηηήζεηο από πειάηεο 34.387 27.407 31.701 25.417 7.489 (346) 7.143 7.705 (1.812) 5.893

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 71.770 65.894 69.170 62.553 (3.360) 0 (3.360) (3.691) 16 (3.675)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 8.980 13.886 8.702 13.261 4.129 (346) 3.783 4.014 (1.796) 2.218

ύνολο κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού 117.792 110.107 112.228 104.151

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 186.812 167.291 184.172 164.804 Σα θαζαξά θέξδε (δεκηέο) αλαινγνύλ ζε :

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο 3.790 3.790 2.250 2.250

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 5.972 8.916 5.972 8.916 Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (7) (7) (32) (32)

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 28.628 9.185 28.972 7.710 Βαζηθά θέξδε (δεκηέο) αλά εθδνζείζα κεηνρή (ζε € /κεηνρή) 0,0564  (0,0047) 0,0516 0,0551  (0,0245) 0,0307

ύνολο μακποππόθεζμων ςποσπεώζεων 34.600 18.101 34.944 16.626

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 30.663 29.134 30.663 29.129

Οθεηιέο πξνο πξνκεζεπηέο 32.678 40.805 30.856 38.954

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεώζεηο 1.610 3.795 1.521 3.725

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 6.642 10.751 6.201 10.928

ύνολο ηπεσοςζών ςποσπεώζεων 71.593 84.485 69.241 82.736

ύνολο ςποσπεώζεων (δ) 106.193 102.586 104.185 99.362

Μεηνρηθό Κεθάιαην 73.410 73.410 73.410 73.410 150.769 10 150.779 146.305 225.582 371.887

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο 7.091 (8.830) 6.577 (7.968) (136.819) (372) (137.191) (127.516) (227.371) (354.887)

ύνολο Καθαπήρ Θέζηρ μεηόσων Δηαιπείαρ (α) 80.501 64.580 79.987 65.442 13.950 (362) 13.588 18.789 (1.789) 17.000

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (β) 118 125 0 0

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο (γ)=(α)+(β) 80.619 64.705 79.987 65.442

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 186.812 167.291 184.172 164.804 5.571 (346) 5.225 6.990 (1.812) 5.178

(3.014) 0 (3.014) (3.564) 16 (3.548)

2.557 (346) 2.211 3.426 (1.796) 1.630

Σα θαζαξά θέξδε (δεκηέο) αλαινγνύλ ζε :

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ Μεηόρνπο ηεο Δηαηξίαο 2.211 2.211 1.630 1.630

(ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο 0 0 0 0

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο ρξήζεσο (1/1/2008 θαη 1/1/2007 αληίζηνηρα) 64.705 64.926 65.442 66.063 Βαζηθά θέξδε (δεκηέο) αλά εθδνζείζα κεηνρή (ζε € /κεηνρή) 0,0348  (0,0047) 0,0301 0,0467  (0,0245) 0,0222

Κέξδε / (δεκηέο) ρξήζεωο κεηά από θόξνπο 3.783 2.218 2.211 1.630 Πξνηεηλόκελν Μέξηζκα 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Επαλεθηίκεζε αθηλήηωλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο 0 0 0 373

Επαλεθηίκεζε ηδηνρξεζηκνπνηνύκελωλ παγίωλ ζε εύινγεο αμίεο 316 0 316 0

214 0 214 (93)

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Επαλεθηίκεζε ρξεκαη/θώλ ζηνηρείωλ δηαζέζηκωλ πξνο πώιεζε 13.962 63 13.962 63 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007

(2.792) (2.570) (2.792) (2.477) Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Κέξδε πξν θόξσλ από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 7.489 7.705 5.571 6.990

(Αγνξέο) / Πωιήζεηο ηδίωλ κεηνρώλ (11) 0 (11) 0 Εεκηέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο (346) (1.812) (346) (1.812)

155 0 155 0 ύλνιν θεξδώλ 7.143 5.893 5.225 5.178

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (209) (254) (6) (118) Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Λνηπέο πξνζαξκνγέο 0 (39) 0 1 Απνζβέζεηο 4.649 4.821 4.586 4.739

80.619 64.705 79.987 65.442 Πξνβιέςεηο - Απνκεηώζεηο 1.019 (211) 933 (211)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (366) (238) (225) (182)

Κέξδε /(δεκηέο) από πώιεζε ελζώκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 17 (38) 17 48

Κέξδε /(δεκηέο) από πώιεζε επελδπηηθώλ αθηλήησλ 0 (50) 0 0

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (1.547) (1.046) (1.547) (1.046)

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 3.409 3.448 3.398 3.445

Έζνδα ηόθσλ (110) (28) (92) (13)

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 265 (1.831) 265 (1.831)

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ (14.585) (4.130) (15.339) (3.219)

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 1.392 (9.761) 3.542 (6.107)

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη (781) (1.235) (725) (1.030)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (65) (118) 219 (118)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 440 (4.524) 257 (347)

Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (1.264) (3.206) (1.251) (3.135)

Αύμεζε (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ 0 1.534 0 (1.598)

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ 1.171 1.521 1.171 348

Πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 0 428 0 428

Κόζηνο απόθηεζεο ηδίσλ κεηνρώλ (11) 0 (11) 0

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (104) 277 (91) (3.957)

Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλ.εςπώ Ο Όμιλορ Η Δηαιπεία Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 71.082 43.678 71.082 43.678

- Έζνδα 21.155 18.718 Απνπιεξσκή δαλεηζκνύ (70.477) (30.758) (70.472) (30.737)

- Έμνδα 5.220 9.689 Καζαξέο πιεξσκέο/εηζπξάμεηο ηόθσλ (3.276) (3.421) (3.283) (3.432)

- Απαηηήζεηο 9.014 6.824 Μείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθώλ (519) 0 0 0

-Τπνρξεώζεηο 11.213 12.635 Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) (2.046) (1.779) (2.046) (1.779)

- πλαιιαγέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 26 26 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζε κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο (6) (2) (6) (2)

- Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 5 5 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) (5.242) 7.718 (4.725) 7.728

-Τπνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 910 908

(4.906) 3.471 (4.559) 3.424

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος 13.886 10.415 13.261 9.837

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηέινπο πεξηόδνπ 0 0 0 0

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 8.980 13.886 8.702 13.261
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(346) 7.122 (1.813)

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΘΩΛ/ΛΟ Α. ΣΔΓΓΟ

Α.Γ.Σ. ΑΒ 342754

O Γ/ΛΩΛ ΤΚΒΟΤΙΟ

ΓΔΩΡΓΗΟ Θ. ΣΔΓΓΟ

Α.Γ.Σ. ΑZ 592390

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

1. Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκόζζεθαλ είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

(Γ.Π.Υ.Α.), όπσο εθαξκόζζεθαλ θαη θαηά ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε 2007. 

2. Ζ κεηξηθή εηαηξεία ΜΟΥΛΟ ΑΔ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηε ρξήζε 2007.Από ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, ε εηαηξεία ΣΟΞΟΣΖ ΑΣΔ έρεη 

ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηελ ρξήζε 2006, ελώ νη ΑΝΑΠΣΤΞΔΗ ΑΘΖΝΑΪΚΩΝ ΠΡΟΑΣΗΩΝ ΑΔ, ALVITERRA HELLAS AE, έρνπλ πεξαηώζεη 

όιεο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2006 βάζεη ηνπ Ν.3597/2008, θαη ε εηαηξεία EUROROM CONSTRUCTII SRL, πνπ 

ππάγεηαη ζην θνξνινγηθό θαζεζηώο ηεο Ρνπκαλίαο, δελ έρεη ειεγρζεί από ηελ ίδξπζή ηεο.

3. Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε ή άιινπ ηύπνπ δεζκεύζεηο επί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ.

4. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ γηα ηνλ Όκηιν αλεξρόηαλ ζε 699 άηνκα ελώ γηα ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ 2007 ζε 580. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ γηα ηελ Δηαηξεία αλεξρόηαλ ζε 699

άηνκα ελώ γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2007 ζε 568.

5. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη θαη ελζσκαηώλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ Α.Δ. ε νπνία έρεη θνηλή έδξα κε ηελ ΜΟΥΛΟ 

θαη ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθό ηεο θεθάιαην κε 48,23%. 

6. Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο ηνπο, ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην Μεηνρηθό ηνπο Κεθάιαην, θαζώο 

θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζήο ηνπο ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ 2008 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηηο ζεκεηώζεηο 4.3 & 7.12 

ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.

7. Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ / 

ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ Γ.Λ.Π. 24 πξνο απηήλ κέξε, αλαιύνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ύνολο καθαρής θέσης χρήσεως (31/12/2008 και 31/12/2007 

αντίστοιχα)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΥΡΗΗ

8. Ζ εηαηξεία έλαληη ησλ ελδερόκελσλ ππνρξεώζεσλ από δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο ελαληίνλ ηεο, δηελήξγεζε πξόβιεςε € 600ρηι., ελώ νη επίδηθεο

απαηηήζεηο ηεο πνπ αλέξρνληαη ζε € 11,4 εθαη. πεξίπνπ, εθηηκάηαη όηη ζα εηζπξαρζνύλ ζην ζύλνιό ηνπο. Ο Όκηινο έρεη δηελεξγήζεη πξόβιεςε γηα

αλέιεγθηεο ρξήζεηο πνζνύ € 350ρηι, εθ ησλ νπνίσλ ηα € 300ρηι. αθνξνύλ ηε κεηξηθή εηαηξεία Μνριόο Α.Δ. Δπηπιένλ έρεη δηελεξγήζεη πξόβιεςε πνζνύ 

€ 928 ρηι. γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο (παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκ. 7.26 ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ).

9. Ζ Δηαηξεία ζην πιαίζην ηεο από 24εο Ηνπιίνπ 2008 απόθαζε ηεο Β' Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνέβε κέζσ ηεο ΒΔΣΑ ΑΥΔΠΔΤ

θαηά ηελ πεξίνδν από 8/10/08 έσο 29/10/08 ζε αγνξά ζπλνιηθά 65.017 ηδίσλ κεηνρώλ κε κέζε ηηκή θηήζεο € 0,17 ζπλνιηθήο αμίαο € 10.901,59.

10. Έγηλε  αλαηαμηλόκεζε ησλ θνλδπιίσλ Σακεηαθώλ Ρνώλ , Σακεηαθέο Ρνέο από Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο, Σακεηαθέο Ρνέο από Δπελδπηηθέο

Γξαζηεξηόηεηεο θαη Σακεηαθέο Ρνέο από Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ζηε ζπγθξίζηκε πεξίνδν γηα ιόγνπο ζπγθξηηηθήο παξνπζίαζεο. Αλαιπηηθή

παξνπζίαζε παξαηίζεηαη ζηε ζεκείσζε Δ1 ησλ εηήζησλ ζπλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 12κήλνπ. Από ηελ αλαηαμηλόκεζε δελ ππάξρεη 

θακία επίδξαζε ζηελ Καζαξή Θέζε ησλ κεηόρσλ, ηνλ θύθιν εξγαζηώλ θαη ηα απνηειέζκαηα.  

11.Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ηεο 7.1.2008, απεθαζίζζε ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλόινπ ησλ κνλάδσλ 

ηνπ βηνκεραληθνύ θιάδνπ (παξαγσγήο θαη εκπνξίαο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο) ζηηο πεξηνρέο Παηξώλ θαη Ζγνπκελίηζαο (παξαηίζεηαη αλαιπηηθά

ζηελ ζεκ. 6 ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ) θαζώο επίζεο θαη ηνπ ππνθ/ηνο ηεο εηαηξείαο ζηηο Ζ.Π.Α..

12.Σα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ Καηάζηαζε κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο 

θαζώο θαη  ζηηο ζεκ. 7.1 & 7.5 ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.

13.Σα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηελ ρξήζε 2008 πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελόηεηα Α' ηεο Δηήζηαο έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκ.10 ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ 

Καηαζηάζεσλ.

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία απνζεκαηηθνύ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείωλ 

δηαζέζηκωλ πξνο πώιεζε

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία από αιιαγή θνξνι.ζπληειεζηή απόζβεζεο 

απνζεκαηηθνύ εύινγεο αμίαο

12.054

(Σα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €)

496 0361

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία από επαλεθηίκεζε ηδηνρξεζηκνπνηνύκελωλ παγίωλ 

ζε εύινγεο αμίεο

Αλαβαιιόκελε θνξνινγία από αιιαγή θνξνι.ζπληειεζηή απνζεκαηηθνύ 

ρξεκ.ζηνηρείωλ δηαζεζίκωλ πξνο πώιεζε

Κέξδε ρξήζεο κεηά από θόξνπο

Μείνλ Φόξνη

Κέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 

Μηθηά θέξδε (δεκηέο)

Κύθινο εξγαζηώλ

Κόζηνο πσιήζεσλ

Μηθηά θέξδε (δεκηέο)

Κέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Κόζηνο πσιήζεσλ

8.862

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

1/1-31/12/2007

ύλνιν
Γηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο

16.386

9.208

ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

Γηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο
ύλνιν

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο
ύλνιν

Γηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Μείνλ Φόξνη

10.902

Κέξδε πξν θόξσλ

1/1-31/12/2008

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ

7.468

(346) 11.565

ύλνιν

άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007

(Σα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €)

(1.813) 9.752

Κέξδε ρξήζεο κεηά από θόξνπο 

Κέξδε πξν θόξσλ

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

Ο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟ Γ/ΛΣΖ

ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ Λ.ΘΑΕΑΛΣΕΖ

Α.Γ.Σ. ΑΕ 020049

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)

Ζ ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΖ 

ΙΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΣΤΙΗΑΛΖ Υ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΙΟΤ

Α.Γ.Σ.  576787

0

ΜΟΥΛΟ Α.Δ.

ΑΡ.Μ.Α.Δ. 9988/06/Β/86/21

ΟΛΩΜΟΤ 20 ΣΚ.17456,ΑΛΙΜΟ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ από 1 Ιανοςαπίος 2008 έωρ 31 Γεκεμβπίος 2008

9.089

(Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €)

(Δημοσιεσμένα βάσει τοσ κν.2190/20,άρθρο 135,για επιτειρήσεις ποσ σσντάσσοσν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,ενοποιημένες και μη,κατά ΔΛΠ)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο "ΜΟΥΛΟ Α.Δ.". πληζηνύκε, επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή

15.641

(Σα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €)

Ο ΟΜΙΛΟ

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ
13.857 0 13.857 16.386

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

Κύθινο εξγαζηώλ

0 12.054 15.641 0

496

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ


