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∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρίας:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε € )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

31.12.2014

31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού
∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα

188.248,65
1.350.800,17
550.317,15
146.461,60
215.827,34

239.122,98
1.069.647,75
523.421,47
115.084,59
105.517,29

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.451.654,91

2.052.794,08

Καθαρή Θέση έναρξης χρήσης
(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
Καθαρά κέρδη (ζηµίες) χρήσης, µετά από φόρους
Λοιπές κινήσεις
Καθαρό εισόδηµα κατεχωρηµένο απευθείας στην καθαρή θέση
Καθαρή θέση λήξης χρήσης
(31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

31.12.2014

31.12.2013

-299.230,87
-530,22
77.205,96
76.675,74

350.985,32
-650.216,19
-650.216,19

-222.555,13

-299.230,87

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων
Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

35.000,00

35.000,00

1.110.149,28
1.529.060,76
2.674.210,04
532.996,00
-755.551,13
-222.555,13
2.451.654,91

1.005.735,42
1.311.289,53
2.352.024,95
532.996,00
-832.226,87
-299.230,87
2.052.794,08

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ )
31.12.2014
Πωλήσεις

31.12.2013

4.574.370,59

2.210.260,46

Κόστος Πωληθέντων

-3.403.775,70

-1.738.603,24

Μικτό Κέρδος

1.170.594,89

471.657,22

372.676,09

19.102,22

-891.652,68
-568.080,11

-508.454,54
-534.325,46

83.538,19
-97.068,41

-552.020,56
-98.195,63

-13.530,22
13.000,00
-530,22

-650.216,19
0,00
-650.216,19

-530,22
-0,0292

-650.216,19
-35,8049

146.417,92

-495.836,62

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Πρό Φόρων Χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - έσοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρους
Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής
Βασικά κέρδη ανά µετοχή
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

31.12.2013

-530,22

-650.216,19

62.879,73
50.000,00

56.183,94
129.330,38

0,00
97.071,59
-3,18

0,00
98.235,90
-40,27

Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα επενδυτικής ∆ραστηριότητας
Κέρδη ζηµίες από πώληση παγίων περουσιακών στοιχείων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

-281.152,42

83.397,53

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

-108.272,69

449.948,48

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):

217.771,23

15.370,13

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

-97.071,59

-98.235,90

0,00
-59.307,55

-1.003,72
82.970,28

-12.005,40
0,00
3,18
-12.002,22

-46.359,24
0,00
40,27
-46.318,97

0,00
608.907,04
-504.493,18

0,00
0,00
-5.520,88

77.205,96
181.619,82

0,00
-5.520,88

110.310,05
105.517,29
215.827,34

31.130,43
74.386,86
105.517,29

Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

31.12.2014

Εισπράξεις από χρηµοτοδοτικά προγράµµατα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Μαρούσι, 5 Ιουνίου 2015

1. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.
2. Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων.
3. Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010.Για τις χρήσεις από 2011 έως και 2013 έχει
ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 ν.
2238/1994. Για τη χρήση 2014 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
που προβλέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 65Β Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το
σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων
χρήσεως 2014.
4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης είναι 38 άτομα και της
προηγουμένης χρήσης 30 άτομα.
5. Η επιφύλαξη στην Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στο γεγονός ότι για την ανέλεγκτη
φορολογικά χρήση 2010 υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής στην εταιρεία πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων,
κατά το χρόνο που αυτή θα εξετασθεί και θα οριστικοποιηθεί.
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