
1.3 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

 Πνζά εθθξαζκέλα ζε  Επξώ

Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο :    Σηέθαλνο Κιηάθαο (Α.Μ. Σ.Ο.Δ.Λ. 10891) 31/12/2014 31/12/2013

Διεγθηηθή Δηαηξεία :                Αλώλπκε Δηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ (Α.Μ. ΣΟΔΛ 166) Σύλνιν αλαπξνζαξκνζκέλσλ  ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο 

Τύπνο Έθζεζεο Διέγρνπ :       Σύκθσλε γλώκε. πεξηόδνπ ηελ (1/1/2014 θαη 1/1/2013 αληίζηνηρα) 121.054,02 135.016,36

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ Δηαηξίαο :       www.aegek.gr Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο -31.026,40 -13.962,34

Αξκόδηα Ννκαξρία (ή Πξωηνδηθείν) : Ννκαξρία Αλαηνιηθήs Αζήλαs Αύμεζε / κείσζε κεηνρ.θεθαιαίνπ 0,00 0,00

Καζαξό εηζόδεκα θαηαρ/λν απ' επζείαο ζηελ θαζ.ζέζε 0,00 0,00

ύλζεζε Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ :
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ (31/12/2014 θαη 31/12/2013 

αληίζηνηρα) 90.027,62 121.054,02

Σσηήξηνο Γαβξηήι Πξόεδξνο θαη Γ/λσλ Σύκβνπινο

Ισάλλεο Τζηηζηιώλεο Αληηπξόεδξνο

Αιέμαλδξνο Κνηξώηζηνο Μέινο  Πνζά εθθξαζκέλα ζε  Επξώ       (Εκκεζε κέζνδνο)

Θενδώξα Νηάθνπ Μέινο Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 31/12/2014 31/12/2013

Μαξία Σαξεγηάλλε Μέινο Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) -41.948,87 -1.344,24

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

1.1 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ Απνζβέζεηο 5.760,00 5.760,00

 Πνζά εθθξαζκέλα ζε  Επξώ Πξνβιέςεηο 40.095,70 0,00

  ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 31/12/2014 31/12/2013 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0,00 0,00

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 0,37 0,37

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 300.000,00 345.855,70

Απια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,01 0,01 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 0,00 0,00

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 602,00 602,00

Απνζέκαηα 0,00 0,00

Απαηηήζεηο από πειάηεο 13.941,94 9.102,54 Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 0,00 0,00

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 50.269,89 50.109,77 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -8.567,53 -11.579,69

Με θπθινθνξνύληα πεξ.ζηνηρεία πξννξ.γηα πώιεζε 0,00 0,00 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 8.418,34 9.404,51

Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 6.457,32 3.699,68 Μείον:Χπεωζηικοί ηόκοι & ζυναθή έξοδα καηαβεβλημένα 0,00 0,00

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 371.271,53 409.370,07 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη 1.000,00 2.230,66

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  & ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ

Μεηνρηθό θεθάιαην 175.000,00 175.000,00 2.755,81 -1,75

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ -53.945,98 -53.945,98 Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 90.027,62 121.054,02
Γηάζεζε / (Απόθηεζε) ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ θιπ επελδύζεσλ

0,00 0,00

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) 0,00 0,00 Αγνξά ελζώκαησλ & άϋισλ παγίσλ πεξηνπζ.ζηνηρείσλ 0,00 0,00

Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ) = (α) + (β) 90.027,62 121.054,02 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ & άϋισλ παγίσλ 0,00 0,00

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 0,00 0,00 Σόθνη & κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 1,83 11,67

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 38.081,77 50.004,24

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 0,00 0,00

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 243.162,14 238.311,81 Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Σύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 281.243,91 288.316,05 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 0,00
ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ & ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ (γ)+(δ) 371.271,53 409.370,07 Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 0,00 0,00

Δμνθιήζεηο δαλείσλ 0,00 0,00

1.2 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

 Πνζά εθθξαζκέλα ζε  Επξώ 0,00 0,00

31/12/2014 31/12/2013

Κύθινο εξγαζηώλ 0,00 0,00 2.757,64 9,92

Κόζηνο πσιήζεσλ 0,00 0,00 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 3.699,68 3.689,76
Μηθηά θέξδε 0,00 0,00 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 6.457,32 3.699,68

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, Χξεκαηνδνηηθώλ θαη

επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ -41.950,70 -1.355,91

Δμνδα (έζνδα) ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο -1,83 -11,67

Κέξδε (δεκίεο) απνηίκεζεο ή πώιεζεο ζπκκεηνρώλ 0,00 0,00

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ -41.948,87 -1.344,24

Μείνλ θόξνη -10.922,47 12.618,10

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) -31.026,40 -13.962,34

Καηαλέκνληαη ζε:

Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -31.026,40 -13.962,34

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 0,00 0,00

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0,00 0,00

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) -31.026,40 -13.962,34

Βαζηθά θέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή (ζε €) -0,1241 -0,0558

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ, Υξεκαηνδνηηθώλ,

επελδπηηθώλ απνη/ζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ -36.190,70 4.404,09

    Κεθηζηά, 30 Μαξηίνπ 2015

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΚΑΙ Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

Μαξία Αλη. Παπαζαλαζίνπ

Σσηήξηνο Γαβξηήι Ισάλλεο Σζηηζηιώλεο ΑΓΣ  ΑΚ 038995

Α.Γ.Σ. AΒ 521173 Α.Γ.Σ. ΑΒ 593612 ΑΡ.ΑΓ.Ο.Δ.Δ.38689 Α' ΣΑΞΔΩ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ  από 

ην Γ.Σ. ηεο εηαηξίαο :
30/3/2015

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

1,83

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

11,67

Καζαξή αύμεζε (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα 

πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ι/ζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από έπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)

-11,67-1,83

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο

ΓΙΡΚΗ ΑΔ
ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1ε ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (Σα πνζά  ζε Δπξώ)

      (Γεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ λ.2190, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ.)

Τα παξαθάηω ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξωζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο. Ο αλαγλώζηεο πνπ επηδεηά λα αληιήζεη νινθιεξωκέλε εηθόλα ηεο νηθνλνκηθήο

ζέζεο θαη ηωλ απνηειεζκάηωλ ηεο, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθωηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ, όπνπ αλαξηώληαη ηα ελ ιόγω ζηνηρεία.

1.4 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
1. Η εηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009. Οη θνξνινγηθέο δειώζεηο ηεο εηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2010-2013 δελ
έρνπλ ειεγρζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Η έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηό λα πξνβιεθζεί ζην παξόλ ζηάδην.
Γηα ηε ρξήζε 2014, ν θνξνινγηθόο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65α ηνπ Ν.4174/2013. Ο έιεγρνο απηόο
βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2014. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
εθηηκνύκε όηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
2. Οη παξνύζεο θαηαζηάζεηο ελνπνηνύληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΑΔΓΔΚ Α.Δ..
3. Γε δηελεξγήζεθαλ αγνξέο / πσιήζεηο ηεο εηαηξίαο από θαη πξόο ηελ κεηξηθή εηαηξία ΑΔΓΔΚ, θαηά ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2014. Τα
ππόινηπα ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξίαο κε ηελ κεηξηθή εηαηξία ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ αλέξρνληαη ζε € 125.285,52,
ελώ δελ πθίζηαληαη απαηηήζεηο από ηε κεηξηθή εηαηξεία.
4. Η εηαηξεία θαηά ηε ρξήζε δελ απαζρόιεζε πξνζσπηθό.
5. Καηά ηελ 31/12/2014, επί αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε πνζνύ 688,00 ρηι.€ , θαζώο θαη ελέρπξν επί
απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο πξνεξρόκελσλ από αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην δπλάκεη ηνπ νπνίνπ είλαη αζθαιηζκέλν ην μπινπξγηθό
εξγνζηάζην πνπ βξίζθεηαη επί αθηλήηνπ ηεο εηαηξείαο.
6. Δπίδηθεο ή επηζθαιείο απαηηήζεηο δελ ππάξρνπλ.
7. Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο θαηά ηελ πεξίνδν 1/1/2014- 31/12/2014


