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ΜΕΛΟΣ : ΚΥΡΙΑΚΗ Μ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Κύκλος εργασιών 58.103.150,27 55.875.118,87
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 22.729.500,20 21.302.791,01 Μικτά κέρδη / (ζημιές) 15.362.813,81 26,44% 13.904.745,77
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.024.348,32 1.024.348,32 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και επενδυτικών αποτελεσμάτων  8.330.380,29 6.869.415,39
Αποθέματα 3.858.521,01 3.682.283,59 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 8.512.221,97 14,65% 6.889.307,14
Απαιτήσεις από πελάτες 20.025.093,57 20.751.891,81 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α) 6.129.055,38 4.582.739,22
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.938.076,18 1.672.092,25 Λοιπά Συνολικά Έσοδα (β) (46.721,06) (45.343,94)
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 4.793.038,60 4.554.844,40 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα χρήσης (α) + (β) 6.082.334 ,32 4.537.395 ,28
Σύνολο Ενεργητικού 54.368.577,88 52.988.251,38 567.601 567.601

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 10,7982 8,0739
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €) 0,0000 0,0000
Μετοχικό Κεφάλαιο 4.540.808,00 4.540.808,00
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 30.404.215,98 29.321.881,66
Σύνολο καθαρής θέσης  ( α) 34.945.023,98 33.862.689,66 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συν. 

αποσβέσεων 9.630.895,76 16,58% 8.107.418,90
Προβλέψεις/ λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.118.509,57 2.969.171,49
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 1.893,51
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 16.305.044,33 16.154.496,72 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 19.423.553,90 19.125.561,72 ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€)
Σύνολο καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων (α)+(β) 54.368.577,88 52.988.251,38

Λειτουργικές  Δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 8.512.221 ,97 4.582.739 ,22
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις 1.300.515 ,47 1.238.003 ,51
Προβλέψεις 20.865 ,36 90.551 ,47

ποσά εκφρασμένα σε (€) 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (38.709,75) (58.702,76)
Αποτελέσματα ( έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) 42.527 ,99 (6.328,33)

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2014 & 1/1/2013 αντίστοιχα) 33.862.689,66 29.325.294,38 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 91.231 ,49 71.298 ,94
Συγεκντρωτικά αποτελέσματα χρήσης 6.082.334,32 4.537.395,28 Τόκοι και συναφή έσοδα (150.674,42) (91.190,69)

39.945.023,98 33.862.689,66 Έσοδα από μερίσματα (122.398,75) 0 ,00
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 (Μείωση) / αύξηση αποθεμάτων (138.427,17) 80.469 ,31
Αποθεματικά & κέρδη προηγ. Χρήσεων προς διάθεση 0,00 0,00 (Μείωση) / αύξηση απαιτήσεων 834.860 ,31 (2.040.581,00)
Διανεμηθέντα μερίσματα χρήσης -5.000.000,00 0,00 (Μείωση) / αύξηση υποχρ/ων ( πλην δανειακών) (167.106,48) (433.785,85)
Λοιπές κινήσεις 0,00 0,00 Μείον :
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2014 & 31/12/2013 αντίστοιχα) 34.945.023,98 33.862.689,66 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα (91.231,49) (77.076,90)

Καταβεβλημένοι φόροι (2.356.907,34) (1.116.436,08)
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.736.767 ,19 2.238.960 ,84

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επενδυτικές  Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων  πάγιων στοιχείων (2.795.587,65) (2.404.319,67)
(Αγορά)/Πωλήση συμμέτοχων 0 ,00 (947.129,00)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων  πάγιων στοιχείων 25.835 ,00 6.595 ,00
Τόκοι εισπραχθέντες 150.674 ,42 91.190 ,69
Έσοδα από μερίσματα 122.398 ,75 (3.253.662,98)
Σύνολο εισροών /εκροών από Επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.496.679,48) (3.253.662,98)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
3. Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια (1.893,51) (457.915,78)
σημαντική επίπτωση στην Οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Μερίσματα πληρωθέντα (5.000.000,00) 0 ,00

Σύνολο εισροών / εκροών από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (5.001.893,51) (457.915,78)
4. Ειδικότερα τα ποσά των προβλέψεων που έχουν  διενεργηθεί αναλύονται ως εξής:
    α) Πρόβλεψη για επισφαλείς - επίδικους πελάτες 224.519,45 € Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 238.194 ,20 833.949 ,98
    β) Πρόβλεψη για απομείωση αποθεμάτων 106.189,75 € Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 4.554.844 ,40 3.720.894 ,42
    γ) Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού 396.517,58 € Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 4.793.038 ,60 4.554.844 ,40
         Σύνολο Προβλέψεων 727.226,78 €

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας  και της προηγούμενης χρήσης 
ήταν 389 και 379 άτομα αντίστοιχα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
6.  Τα ποσά των αγορών \ πωλήσεων της εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη
της διαχειριστικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων \ απαιτήσεων της εταιρείας με τα 
      συνδεδεμένα μέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα :

      α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 12.905.865,37 €

      β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 4.226.624,45 € ΜΙΧΑΗΛ Κ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

      γ) Απαιτήσεις 7.067.672,32 € ΑΔΤ: AH 663564

      δ) Υποχρεώσεις 1.047.880,09 €
      ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 642.934,29 €

7.  Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

8. Στην κλειόμενη χρήση δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου της εταιρείας. Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

9. Στα πάγια της εταιρείας ουδέν εμπράγματο βάρος υφίσταται.  

10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αναλύονται ως εξής: 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013

        Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού (63.136,51) (48.201,37)
        Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης
      παροχών προσωπικού 16.415 ,49 12.532 ,36
       Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΠΑΝΟΣ 

Θεσσαλονίκη 23 Μαρτίου 2015

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει: α)  η μη εισηγμένη εταιρία  
VIVARTIA ΑΒΕΕ με έδρα την Ελλάδα, με ποσοστό συμμετοχής 49% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και ενσωματώνονται με  τη 
μέθοδο της ολικής ενοποίησης και β) η μη εισηγμένη ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ  με έδρα την Ελλάδα, με ποσοστό συμμετοχής 49% 
στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

2.  Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006-2010. Για τις χρήσεις 2011 - 2014 η εταιρία έχει  υπαχθεί στο 
φορολογικό έλεγχο των Νομίμων Ελεγκτών (άρθρο 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994). 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας " ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας www.elzymi.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.  

http://www.elzymi.gr/
http://www.elzymi.gr/
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