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Γνώµη χωρίς επιφύλαξη-Με Έµφαση Θέµατος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ €
01/01/201531/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Αύλα περιουσιακά στοιχεία
Συµµετοχές σε επιχειρήσεις
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταµειακά διαθέσιµα και Ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (430.000 µετοχές x 25€ έκαστη)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσµες οµολογιακές/δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

01/01/201431/12/2014

273
5.600
21
5
334
9
732
6.975

278
5.800
21
29
431
172
500
7.231

10.750
(19.110)
(8.360)
5.828
5.646
3.861
15.335
6.975

8.550
(16.966)
(8.416)
6.225
6.149
3.274
15.648
7.231

Κύκλος εργασιών
Κόστος Πωλήσεων
Μικτά κέρδη /(ζηµιές)
Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα διάθεσης
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Άλλα χρηµατοοικονοµικά αποτ/τα
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (α)
Κατανέµονται σε:
- Ιδιοκτήτες
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α)+(β)
Κατανέµονται σε:
- Ιδιοκτήτες
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά ( σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή -(σε €)
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ €

01/01/201531/12/2015
2.299
(3.655)
(1.356)

01/01/201431/12/2014
2.453
(3.781)
(1.328)

38
(348)
(42)

46
(399)
(46)

(1.708)
312
(747)
(2.143)
(2.143)

(1.727)
(538)
(651)
(2.915)
(1)
(2.916)

(2.143)
(1)
(2.144)

(2.916)
(5)
(2.921)

(2.144)
(5,6063)
-

(2.921)
(9,2423)
-

(1.499)

(1.518)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ €

01/01/201531/12/2015

01/01/201431/12/2014

01/01/201531/12/2015

01/01/201431/12/2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2015 και 01/01/2014 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

(8.416)
(2.144)
2.200

(6.995)
(2.921)
1.500

Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων
Πλέον /µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)

(8.360)

(8.416)

Προβλέψεις
Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(2.143)

(Κέρδη)/Ζηµιές από αποτίµηση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31/12/2014.
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2. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011-2013 ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994
και για τη χρήση 2014 βάσει του Ν.4174/2013 αρ.65Α και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. Για τη
χρήση 2015 ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας είναι σε εξέλιξη. (βλ.σηµ.32 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2015).

Μείον:
3. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. µε έδρα στην Ελλάδα η οποία κατέχει ποσοστό 85,7395% επί του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

4. Την 05/08/2014 η Εταιρία προχώρησε στην εξαγορά (700) εταιρικών µεριδίων, ολόκληρης της εταιρικής µερίδας της εταιρίας µε την
επωνυµία ΓΚΛΑΒΙΑΜ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ η οποία εδρεύει στον Πειραιά.(βλ. σηµείωση 10 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων)
5. ∆εν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεµείς αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που έχουν ή
ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και ως εκ τούτου δεν έχουν σχηµατισθεί
σχετικές προβλέψεις.
6. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.

Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

7. Η εταιρία την 31/12/2015 απασχολούσε 15 άτοµα και κατά την 31/12/2014 16 άτοµα.
8. Οι συναλλαγές της χρήσης και τα υπόλοιπα 31/12/2015 µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: Έσοδα: 1
χιλ. ευρώ - Έξοδα: 902 χιλ. ευρώ - Υποχρεώσεις: 201 χιλ. ευρώ και απαιτήσεις : 9 χιλ. ευρώ.

Επενδυτικές δραστηριότητες
9. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. ∆εν έχει επέλθει διακοπή
εκµετάλλευσης/δραστηριότητας.

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
(Αγορά)/Πώληση συµµετοχών

10. Η ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι η 04/07/2016.
11. Το θέµα έµφασης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει
καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του κωδ. Ν. 2190/1920.
Επιπλέον οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εµφανίζονται µεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό. Η ∆ιοίκηση της εταιρίας έχει
προβεί στη λήψη κατάλληλων µέτρων για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση που έχει ληφθεί υπόψη κατά
τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων.

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

12. ∆εν κατέχονται µετοχές της Εταιρίας από την ίδια ή από άλλες εταιρίες του Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης.

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

-

Εισροές/(Εκροές) από δάνεια
13. Η Εταιρεία µετά και την απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 14/12/2015 για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της
µε µετρητά κατά ποσό € 1.200.000,00 και την έκδοση 48.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 25,00 η κάθε µία, και µε τιµή διάθεσης στο
άρτιο, µε αντίστοιχη τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του καταστατικού της, προχώρησε στην καταβολή του ποσού
την 29/12/2015.

14. Τα Κέρδη/ (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση τον σταθµισµένο αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία στη
διάρκεια της χρήσης .
15. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά απο φόρους αναλύονται ως εξής :
Επανεκτίµηση υποχρεώσεων/παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία .
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά απο φόρους

1/1-31/12/2015
(1)
(1)

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες(γ)

2.200
1.810

1.500
1.125

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

232
500

(623)
1.123

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

732

500

1/1-31/12/2014
(5)
(5)

16. Στην ετήσια οικονοµική έκθεση τα ποσά παρουσιάζονται σε ευρώ. Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Μαρούσι, 04 Ιουλίου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Χρήστος Ιωάννου
Α.∆.Τ. 889746

Αθανάσιος Μυγδάλης
Α.∆.Τ. Σ165201

Λαµπρινή Χριστοφιλοπούλου
Α.∆.Τ. ΑΒ001446

