ΑΦΟΗ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΔΛΛΑΝΖ
ΡΑΠΣΟΜΖΥΑΝΔ – ΠΛΔΚΣΟΜΖΥΑΝΔ – ΔΝΓΤΜΑΣΑ – ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01ΓΣ/Β/86/61(2011)
ΔΓΡΑ: Γήκνο Αηγάιεσ Αηηηθήο, Κεθηζνύ 6, Σ.Κ.12242

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΜΔΥΡΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012
(Γεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ Κ.Ν. 2190/20, άξζξν 135, γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΠXA)
Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΑΦΟΙ Β. ΒΔΛΛΑΝΗ Α.Δ.Β.Δ. πληζηνύκε επνκέλσο
ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ
ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή.
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
Αξκόδηα Δπνπηηθή Αξρή:

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο Δηαηξείαο:
ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ εηεζίσλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα
ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο):
Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο:
Διεγθηηθή Δηαηξία:
Σύπνο Έθζεζεο Διέγρνπ Διεγθηώλ:

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
Δ.Β.Δ.Α Γ/λζε: Μεηξώσλ & αλάπηπμεο
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ
Σκήκα: Μεηξώνπ/Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ.
http://www.singer.gr
Πξόεδξνο & Γηεπζύλωλ ύκβνπινο:
Γεώξγηνο Δ. Γεκεηξίνπ
Αληηπξόεδξνο Γ..
Βαζίιεηνο Κ. Βειάλεο,
Μέιε Γ..: Καιιηόπε Υ. Σζηάγθα,

Πνζά εθθξαζκέλα ζε €
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο ρξήζεωο
(01.01.2012 θαη 01.01.2011 αληίζηνηρα)
Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο ρξήζεωο
(31.12.2012 θαη 31.12.2011 αληίζηνηρα)
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ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μεηνρηθό Κεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ
ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ (α)
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β)
ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β)

31.12.2012

31.12.2011

1.647.924,37
37.564,24
311.985,27
262.877,96
1.137.825,28
232.513,08
3.630.690,20

1.714.306,21
83.255,20
14.752,95
370.017,28
4.236.523,30
541.258,12
6.960.113,06

3.506.520,00
-3.217.874,70
288.645,30

3.506.520,00
-2.175.269,61
1.331.250,39

433.020,09
2.611.806,12
297.218,69
3.342.044,90
3.630.690,20

416.991,78
4.756.360,64
455.510,25
5.628.862,67
6.960.113,06

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
Ποζά εκθραζμένα ζε €
01.01 31.12.2012
382.747,78
9.724,72

01.01 31.12.2011
3.872.090,43
719.628,25

-538.818,80
-885.610,06
-1.063.194,03

-880.436,04
-1.730.940,76
-1.730.110,60

20.588,94

0,00

-1.042.605,09

-1.730.110,60

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €)
Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε €)

-0,8920
0,0000

-1,4802
0,0000

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

-426.746,00

-768.615,95

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε / (δεκίεο)
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)

31.12.2011

1.331.250,39

3.061.360,99

-1.042.605,09

-1.730.110,60

288.645,30

1.331.250,39

01.01 31.12.2012

01.01 31.12.2011

-885.610,06

-1.730.940,76

112.072,80
195.686,68
0,00

111.820,09
401.174,32
2.991,14

0,00
346.791,26

0,00
505.036,72

32.139,32
3.147.732,25
-162.659,02

2.061.429,36
2.371.303,68
-701.327,50

-387.770,55
-136.599,26
2.261.783,42

-449.611,76
-7.821,30
2.564.053,99

-306.873,80
-306.873,80

0,00
0,00

-2.103.575,23
-2.103.575,23

-2.823.090,88
-2.823.090,88

-148.665,61
165.826,87
17.161,26

-259.036,89
424.863,76
165.826,87

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποζά εκθραζμένα ζε €

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
Ποζά εκθραζμένα ζε €
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

31.12.2012

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ
Πλέον / (μείον) προζαρμογές για:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο)
επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πλέον / (μείον) προζαρμογές για μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ
κίνεζες ή ποσ ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές δραζηεριόηεηες:
Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ
Σύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Σύνολο ειζροών / (εκροών) από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (γ)
Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα
θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ)
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
1. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ
θαηαξηίδεη ε κεηξηθή ηεο εηαηξεία “Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.Δ.” πνπ εδξεύεη ζηελ Διιάδα, νη κεηνρέο ηεο νπνίαο
είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ, κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ελζσκάησζεο θαη κε πνζνζηό
ζπκκεηνρήο ηεο ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 100%.
2. Σν ζέκα έκθαζεο ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ αθνξά ζηε δπλαηόηεηα ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο
(going concern principle).
3. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 31 ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ.
4. Σν πνζό ηεο ζσξεπηηθήο πξόβιεςεο πνπ έρεη δηελεξγεζεί ζηηο 31/12/2012 γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ επξώ 216.962,00.
5. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ήηαλ 0 άηνκα, ελώ ζην ηέινο ηεο
πξνεγνύκελεο ρξήζεο ήηαλ 1 άηνκν.
6. Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο, επξώ, αθνξνύλ ζε αλαπξνζαξκνγή αλαβαιιόκελσλ θόξσλ
απνζεκαηηθώλ εύινγεο αμίαο.
7. Οη πάζεο θύζεσο ζπλαιιαγέο (εηζξνέο θαη εθξνέο) ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ ρξήζε 01/01/2012 -31/12/2012 θαη ηα
ππόινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ θαηά ηελ 31/12/2012, κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη ζην
ΓΛΠ 24, έρνπλ σο εμήο:

πλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε:
α) Δηζξνέο
β) Δθξνέο
γ) Απαηηήζεηο
δ) Τπνρξεώζεηο
ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο
ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

Ποζά ζε €
566.170,54
63.725,37
308.945,80
346.137,55
38.243,79
0,00
15.102,28

Αηγάιεω, 29 Μαξηίνπ 2013
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. & Γ/λωλ ύκβνπινο
Γεώξγηνο Δ. Γεκεηξίνπ

Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ..
Βαζίιεηνο Κ. Βειάλεο

Ο Λνγηζηήο
Αιέμαλδξνο Σεξεδάθεο

ΑΓΣ: ΑΚ 648882

ΑΓΣ Π 393873

ΑΓΣ: ΑΕ 541538
Αξ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. Α΄ ηάμεο: 19228

