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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(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.
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Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ./Τµήµα Εισηγµένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.
www.akep.gr
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Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Ηµεροµηνία έγκριση̋ από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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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

31/12/2015
98.089,22
7.168,02
28.665,82
4.036.255,40
272.207,70
−−−−−−−−−−−−−−
4.442.386,16

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

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

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)

1.450.000,00
(117.618,49)
−−−−−−−−−−−−−−
1.332.381,51
---−−−−−−−−−−−−−−
1.332.381,51
==============
93.901,60
193.725,75
2.822.377,30
−−−−−−−−−−−−−−
3.110.004,65
−−−−−−−−−−−−−−
4.442.386,16

1.450.000,00
(410.667,97)
−−−−−−−−−−−−−−
1.039.332,03
----−−−−−−−−−−−−−−
1.039.332,03
==============
98.616,75
193.836,59
2.904.343,95
−−−−−−−−−−−−−−
3.196.797,29
−−−−−−−−−−−−−−
4.236.129,32

31/12/2014
113.797,20
9.046,00
22.419,70
3.826.868,76
263.997,66
−−−−−−−−−−−−−−
4.236.129,32

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

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)
-Ιδιοκτήτε̋ µητρική̋
-∆ικαιώµατα µειοψηφία̋
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρου̋ (Α)+(Β)
-Ιδιοκτήτε̋ µητρική̋
-∆ικαιώµατα µειοψηφία̋
Κέρδη/(ζηµίε̋)µετά από φόρου̋ ανά µετοχή-βασικά (σε ~)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε ~)
Κέρδη/(ζηµίε̋) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

01/01-31/12/2015
5.168.941,52
3.450.848,59
439.948,32
396.079,99
297.132,38
(4.082,90)
293.049,48
293.049,48
2,0492
462.864,93

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå

01/01-31/12/2014
4.601.673,63
3.307.898,64
1.059.387,18
1.014.456,89
840.729,04
(4.099,88)
836.629,16
836.629,16
5,7981
1.090.079,84
~)

31/12/2015
1.039.332,03
(4.082,90)
297.132,38
−−−−−−−−−−−−−−
1.332.381,51

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξη̋ χρήσεω̋ (01.01.2015 & 01.01.2014 αντίστοιχα)
Λοιπά συνολικά έσοδα
Κέρδη µετά από φόρου̋
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξη̋ χρήσεω̋ (31.12.2015 & 31.12.2014 αντίστοιχα)

31/12/2014
202.702,87
(4.099,88)
840.729,04
−−−−−−−−−−−−−−
1.039.332,03

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

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

01/01-31/12/2015

01/01-31/12/2014

396.079,99

1.014.456,89

22.916,61
272.752,45
5.547,84
43.873,77

30.692,66
14.560,54
2.121,93
44.940,31

(457.257,69)
(66.687,14)

(583.572,68)
(431.456,07)

(46.243,12)
(139.325,37)
−−−−−−−−−−−−−−
31.657,34
−−−−−−−−−−−−−−

(39.950,61)
−−−−−−−−−−−−−−
51.792,97
−−−−−−−−−−−−−−

(10.883,93)
5,44
−−−−−−−−−−−−−−
(10.878,49)
−−−−−−−−−−−−−−

(16.442,00)
10,02
−−−−−−−−−−−−−−
(16.431,98)
−−−−−−−−−−−−−−

---705.748,69
(705.859,53)
−−−−−−−−−−−−−−
(110,84)
−−−−−−−−−−−−−−
20.668,01
65.513,71
−−−−−−−−−−−−−−
86.181,72

---664.077,95
(796.417,34)
−−−−−−−−−−−−−−
(132.339,39)
−−−−−−−−−−−−−−
(96.978,40)
162.492,11
−−−−−−−−−−−−−−
65.513,71

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
Πλέον/µείον προσαρµογέ̋ για µεταβολέ̋ λογαριασµών κεφαλαίου κίνηση̋
ή που σχετίζονται µε τι̋ λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
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 31.12.2015 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 94 και 82 άτοµα αντίστοιχα.
Οι σωρρευτικέ̋ συναλλαγέ̋ τη̋ Εταιρεία̋ µε συνδεδεµένα προ̋ αυτήν µέρη, κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
α) Έσοδα
1.600,55
β) Έξοδα
1.516.969,42
γ) Απαιτήσει̋
1.620,26
δ) Υποχρεώσει̋
2.032.749,06
ε) Συναλλαγέ̋ και αµοιβέ̋ διευθυντικών στελεχών και µελών τη̋ διοίκηση̋
225.000,00
στ) Υποχρεώσει̋ προ̋ τα διευθυντικά στελέχη και µέλη τη̋ διοίκηση̋
28.053,30
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 31.12.2014.
Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν αναλογιστικά κέρδη (ζηµίε̋) προβλέψεων αποζηµίωση̋ προσωπικού.
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ä.Ó.

ÊáëëéèÝá, 24 Μαρτίου 2016
Ï Ä/ÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ
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