ΑΘΗΝΑ˳ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122500101000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 67888/01ΝΤ/Β/09/100(2009))
Λ. Θησέω̋ 280 176 75 Καλλιθέα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσει̋
που συντάσσουν ετήσιε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋,ενοποιηµένε̋ και µη,κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίε̋, που προκύπτουν από τι̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική
κατάσταση και τα αποτελέσµατα τη̋ εταιρία̋ Α.Κ.Ε.Π. Α.Ε. Συνιστούµε εποµένω̋ στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδου̋ επενδυτική
επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου τη̋ εταιρία̋, όπου αναρτώνται οι οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ καθώ̋
και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ

Αρµόδια Υπηρεσία:
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρεία̋:
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Ηµεροµηνία έγκριση̋ από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων:
Νόµιµοι Ελεγκτέ̋:
Ελεγκτική Εταιρία:
Τύπο̋ έκθεση̋ ελέγχου ελεγκτών:

Περιφέρεια Αττική̋, ∆/νση Ανάπτυξη̋ Νοτίου Τοµέα Αθηνών
www.akep.gr
Γεώργιο̋ Θεοδόση̋, Ευστράτιο̋ Απέργη̋, Τερέζα Θεοδόση
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Παπαηλιού Θεόδωρο̋ Αρ.Μ.ΣΟΕΛ 16641 & Τριµπόνια̋ Παναγιώτη̋ Αρ.Μ.ΣΟΕΛ 14941
ΣΟΛ Α.Ε. Ο.Ε. Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.125
Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσει̋ από πελάτε̋
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

~)

31/12/2013
128.251,81
10.974,00
23.169,36
3.354.877,68
422.372,65
−−−−−−−−−−−−−−
3.939.645,50

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων εταιρεία̋(α)
∆ικαιώµατα Μειοψηφία̋ (β)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Προβλέψει̋/Λοιπέ̋ µακροπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋
Βραχυπρόθεσµε̋ δανειακέ̋ υποχρεώσει̋
Λοιπέ̋ βραχυπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋
Σύνολο υποχρεώσεων(δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

31/12/2012
137.353,94
8.678,00
34.245,04
4.331.640,49
373.613,09
−−−−−−−−−−−−−−
4.885.530,56

==============

==============

1.450.000,00
(1.247.297,13)
−−−−−−−−−−−−−−
202.702,87
---−−−−−−−−−−−−−−
202.702,87
==============
73.172,93
326.175,98
3.337.593,72
−−−−−−−−−−−−−−
3.736.942,63
−−−−−−−−−−−−−−
3.939.645,50

1.450.000,00
(1.171.235,47)
−−−−−−−−−−−−−−
278.764,53
----−−−−−−−−−−−−−−
278.764,53
==============
99.010,96
313.081,87
4.194.673,20
−−−−−−−−−−−−−−
4.606.766,03
−−−−−−−−−−−−−−
4.885.530,56

==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå

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

01/01-31/12/2013
4.571.050,41
3.401.491,64
145.585,10
79.518,15
(84.817,58)
8.755,92
(76.061,66)
(0,5849)
---174.096,68

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξη̋ χρήσεω̋ (01.01.2013 & 01.01.2012 αντίστοιχα)
Επίδραση αλλαγή̋ λογιστική̋ πολιτική̋ δλπ 19
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ (συνεχιζόµενε̋ και διακοπείσε̋ δραστηριότητε̋)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξη̋ χρήσεω̋ (31.12.2013 & 31.12.2012 αντίστοιχα)

01/01-31/12/2012
5.134.744,94
2.809.303,28
(503.461,75)
(561.974,81)
(606.577,59)
---(606.577,59)
(4,2668)
---(463.786,53)
~)

31/12/2013
278.764,53
0,00
(76.061,66)
−−−−−−−−−−−−−−
202.702,87

31/12/2012
897.337,82
(11.995,70)
(606.577,59)
−−−−−−−−−−−−−−
278.764,53

==============

==============

01/01-31/12/2013

01/01-31/12/2012

79.518,15

(561.974,81)

28.511,58
546.122,28
(91,83)
66.158,78
249.298,71
(869.549,32)

39.675,22
157.156,99
(90,33)
58.603,39
(791.447,97)
1.248.918,69

(66.893,33)
−−−−−−−−−−−−−−
33.075,02
−−−−−−−−−−−−−−

(55.269,11)
−−−−−−−−−−−−−−
95.572,07
−−−−−−−−−−−−−−

(21.705,45)
91,83
−−−−−−−−−−−−−−
(21.613,62)
−−−−−−−−−−−−−−

(29.753,66)
90,33
−−−−−−−−−−−−−−
(29.663,33)
−−−−−−−−−−−−−−

---1.050.225,55
(1.037.131,44)
−−−−−−−−−−−−−−
13.094,11
−−−−−−−−−−−−−−
24.555,51
137.936,60
−−−−−−−−−−−−−−
162.492,11

---1.071.023,06
(1.063.585,52)
−−−−−−−−−−−−−−
7.437,54
−−−−−−−−−−−−−−
73.346,28
64.590,32
−−−−−−−−−−−−−−
137.936,60

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενε̋ δραστηριότητε̋)
Πλέον / µείον προσαρµογέ̋ για:
Αποσβέσει̋
Προβλέψει̋
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιέ̋) επενδυτική̋ δραστηριότητα̋
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋ (α)
Επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋
Αγορά ενσώµατων και ά̔λων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντε̋
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋ (β)
Χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋
Εισπράξει̋ από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξει̋ από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσει̋ δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋ (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήση̋ (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξη̋ χρήση̋
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξη̋ χρήση̋

==============

~)

~)

==============

==============

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Η εταιρεία "Α.Κ.Ε.Π. Α.Ε." περιλαµβάνεται στι̋ ενοποιηµένε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ που καταρτίζει η µητρική εταιρεία "ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
Α.Ε.E." µε έδρα την Ελλάδα και η οποία συµµετείχε στι̋ 31.12.2013 στο µετοχικό κεφάλαιο τη̋ εταιρεία̋ µε 99,86 %(Ενοποίηση µε τη µέθοδο τη̋
ολική̋ ενοποίηση̋).
Οι ανέλεγκτε̋ φορολογικά χρήσει̋ τη̋ εταιρεία̋ παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση αρ. 22 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
Οι πάση̋ φύσεω̋ εκκρεµοδικίε̋ δεν αναµένεται να επιφέρουν ουσιαστική επίδραση στι̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ τη̋ εταιρεία̋.
Ο αριθµό̋ του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλο̋ τη̋ τρέχουσα̋ και τη̋ προηγούµενη̋ χρήση̋ ανέρχεται σε 80 και 94 άτοµα αντίστοιχα.
Οι σωρρευτικέ̋ συναλλαγέ̋ τη̋ Εταιρεία̋ µε συνδεδεµένα προ̋ αυτήν µέρη, κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
α) Έξοδα
956.179,73
β) Υποχρεώσει̋
2.311.381,00
γ) Συναλλαγέ̋ και αµοιβέ̋ διευθυντικών στελεχών και µελών τη̋ διοίκηση̋
30.000,00
Η εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα πάγια περιουσιακά στοιχεία, για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
Έχουν τηρηθεί οι Βασικέ̋ Λογιστικέ̋ Αρχέ̋ του Ισολογισµού τη̋ 31.12.2012.
Εξαιτία̋ τη̋ τροποποίηση̋ του ∆ΛΠ 19 αναπροσαρµόσθηκαν τα λοιπά συνολικά έσοδα, τα ίδια κεφάλαια, οι αναβαλλόµενε̋ φορολογικέ̋
υποχρεώσει̋ και οι παροχέ̋ προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για την συγκριτική περίοδο 2012. Αναλυτική πληροφόρηση παρέχεται στην
σηµείωση 25 των Οικονοµικών καταστάσεων.
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ä.Ó.

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÈÅÏÄÏÓÇÓ
ÁÄÔ ΑΚ 211168

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

ÊáëëéèÝá, 19 Μαρτίου 2014
Ï Ä/ÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ
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