
ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 038302805000, (Αρ. Μ.Α.Ε.:  22655/62/Β/90/249)

Έδρα : ΔΡΟΜΟΣ Α5-ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ , Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠO 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠXA)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Αρμόδια Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ.ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 23/3/2015 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Νόμιμος ελεγκτής: Χρήστος Βαργιεμέζης, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30891 ΜΕΛΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ Ι.ΣΚΛΑΒΑΚΗΣ

Ελεγκτική εταιρία: Grant Thornton, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 ΜΕΛΟΣ:

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με επιφύλαξη ΜΕΛΟΣ: ΝΙΚΗΤΑΣ Ι.ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.alesis.gr ΜΕΛΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΠΑΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013 ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 5.909.748,89 6.304.124,93 Κύκλος εργασιών 18.196.750,62 16.360.802,04

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 102.010,27 102.010,27 Μικτά κέρδη / (ζημιές) 6.601.479,50 5.753.991,06

Αποθέματα 0,00 0,00 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και επενδυτικών αποτελεσμάτων  542.187,89 708.837,33

Απαιτήσεις από πελάτες 9.631.827,77 11.659.686,51 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 554.213,99 707.753,25

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 625.956,42 506.652,39 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 386.963,79 78.167,62

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 1.053.786,12 11.145,35 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (697,83) (262,44)
Σύνολο Ενεργητικού 17.323.329,47 18.583.619,45 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 386.265,96 77.905,18

Κατανέμονται σε:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ιδιοκτήτες εταιρείας 386.265,96 77.905,18

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.554.574,56 3.554.574,56 1.996.952 1.996.952

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 6.189.284,55 7.803.018,60 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,1934 0,0390

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 9.743.859,11 11.357.593,16 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €) 0,0000 0,0000

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00

Προβλέψεις/ λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.245.094,08 1.397.640,33 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συν. αποσβέσεων 1.025.209,86 1.138.723,41

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.334.376,28 5.828.385,96

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 7.579.470,36 7.226.026,29 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έμμεση μέθοδος
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (α)+(β) 17.323.329,47 18.583.619,45 ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€) 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013

Λειτουργικές  Δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 554.213,99 707.753,25

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΑΙΩΝ Πλέον / Μείον Προσαρμογές για:

ποσά εκφρασμένα σε (€) 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013 Αποσβέσεις 483.021,97 429.886,08

Προβλέψεις 109.036,45 (21.337,94)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2013 & 1/1/2012 αντίστοιχα) 11.357.593,16 11.279.687,98 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (35.667,60) (35.667,59)

Διανεμηθέντα μερίσματα χρήσης (2.000.000,00) 0,00 Αποτελέσματα ( έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) (13.183,56) 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 386.265,96 77.905,18 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 987,69 1.084,08

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2013 & 31/12/2012 αντίστοιχα) 9.743.859,11 11.357.593,16

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (73.277,28) 30.347,27

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.916.279,33 (1.083.237,78)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Μείωση) / αύξηση υποχρ/ων (πλην δανειακών) 412.562,15 521.952,08

1. Θέμα επιφύλαξης: Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση Μείον :

    με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα (843,91) (945,53)

2. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει: α)  η μη Καταβεβλημένοι φόροι (235.026,09) (524.725,55)

    εισηγμένη εταιρία  VIVARTIA ΑΒΕΕ με έδρα την Ελλάδα, με ποσοστό συμμετοχής 51% στο μετοχικό κεφάλαιο Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.118.103,14 25.108,37

    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 51% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και ενσωματώνονται με τη μέθοδο Επενδυτικές  Δραστηριότητες

     της ολικής ενοποίησης. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συμμετοχών 0,00 0,00

3. Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν Αγορά ενσώματων και άυλων  πάγιων στοιχείων (88.646,56) (24.602,00)

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων  πάγιων στοιχείων 170,40 0,00

4. Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για χρήση 2010. Ιδιαίτερα για τις χρήσεις 2011 - 2014 η εταιρία έχει Τόκοι εισπραχθέντες 13.013,79 20,06

     υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου Σύνολο εισροών /εκροών από Επενδυτικές δραστηριότητες (β) (75.462,37) (24.581,94)

     82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. 

5. Ειδικότερα τα ποσά των σωρευμένων προβλέψεων που έχουν  διενεργηθεί αναλύονται ως εξής: Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

    α) Πρόβλεψη για επισφαλείς - επίδικους πελάτες 654.959,00 € Μερίσματα πληρωθέντα (2.000.000,00) 0,00

    β) Πρόβλεψη για Απομείωση Αποθεμάτων 117.419,99 € Σύνολο εισροών / εκροών από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (2.000.000,00) 0,00

    γ) Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού 5.530,11 €

         Σύνολο Προβλέψεων 777.909,10 € Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 1.042.640,77 526,43

6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού τόσο στο τέλος της τρέχουσας όσο  και της προηγούμενης χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 11.145,35 10.618,92

    ήταν 2 άτομα. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.053.786,12 11.145,35

7.  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 18.638.591,62 € Θεσσαλονίκη 23 Μαρτίου 2015

      β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 16.052.073,52 €

      γ) Απαιτήσεις 9.631.827,77 €

      δ) Υποχρεώσεις 5.242.529,46 €

      ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 0,00 €

8. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

9. Στα πάγια της εταιρείας ουδέν εμπράγματο βάρος υφίσταται.  

10. Η εταιρεία συμμετέχει κατά 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας BULZYMCO LTD η οποία συμμετέχει με

    ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ALESIS BULGARIA EOOD οι οικονομικές καταστάσεις των

     οποίων περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία

     ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

11. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αναλύονται ως εξής:

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2013                               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

         Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού (943,02) (354,69)

         Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών 

        προσωπικού 245,19 92,25

      Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (697,83) (262,44)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΓΟΤΣΟΣ 

                         ΜΙΧΑΗΛ Κ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΔΤ: AZ 360957

                               ΑΔΤ: ΑΗ 663564 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0030488

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ.ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ

 ΑΔΤ : Φ 089697

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ.ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ".
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Νόμιμου
Ελεγκτή.

http://www.alesis.gr/

