ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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ΕΔΡΑ : Α΄ΒΙΟΜΗΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014
(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.
Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.ebetam.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διεύθυνση Διαδικτύου:
Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό συμβούλιο των Οικ. Καταστάσεων:

www.ebetam.gr

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Μέλος του Δ.Σ.

3 Ιουνίου 2015

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

Μέλος του Δ.Σ.

Νόμιμος ελεγκτής:

Μαρκεζίνης Παναγιώτης ΑΜ ΣΟΕΛ 30491

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ

Μέλος του Δ.Σ.

Ελεγκτική εταιρία:

NEXIA EUROSTATUS SA

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ

Μέλος του Δ.Σ.

Τύπος έκθεσης ελέγχου:

Γνώμη με Επιφύλαξη

ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ

Μέλος του Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Μέλος του Δ.Σ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Ποσά εκφρασμένα σε €
01.01 - 31.12.2014
31/12/2013

197.051,04

320.525,81

3.847.492,70

3.914.646,17

691,11

1.545,05

Αποσβέσεις

141.406,56

132.527,02

39.213,08

37.985,08

Προβλέψεις

-7.138,11

-17.231,16

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

30,00

2.388,12

3.071.188,46

2.711.053,35

668.075,05

565.330,27

7.626.690,40

7.232.948,04

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)

4.320.400,00

4.320.400,00

-1.626.551,97

-1.713.311,90

2.693.848,03

2.607.088,10

0,00

0,00

2.885.106,51

2.909.537,23

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

01.01 - 31.12.2013

31/12/2014

-2.064,13

68.596,18

50.189,30

2.358,12

-1.425,40

-339.750,95

174.266,36

49.444,90

-753.427,99

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

-68.596,18

-50.189,30

Καταβεβλημένοι φόροι

-54.914,01

-80.821,93

-73.097,57

-227.651,42

-73.399,15

-65.967,08

Μείον:

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

528.760,72

291.595,38

1.518.975,14

1.424.727,33

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

4.932.842,37

4.625.859,94

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

7.626.690,40

7.232.948,04

Επενδυτικές δραστηριότητες

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

-61.555,12

0,00

0,00

12.076,16

0,00

-61.322,99

-65.967,08

0,00

738.342,00

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Ποσά εκφρασμένα σε €

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων
01.01 - 31.12.2014

01.01 - 31.12.2013

27.992,97

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

256.918,50

0,00

Εξοφλήσεις δανείων

-19.753,16

-125.480,28

Κύκλος εργασιών

3.803.914,00

3.371.701,19

Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

1.310.541,12

633.109,16

Μερίσματα πληρωθέντα

253.571,06

367.140,88

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

197.051,04

320.525,81

94.063,19

129.017,92

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

102.987,85

191.507,89

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

-16.227,92

-1.552,28

86.759,93

189.955,61

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Μείον Φόροι

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη/ (ζημιές)μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

2,3838

4,4326

394.977,62

499.667,90

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

0,00

237.165,34

640.854,69

102.744,78

347.236,55

564.743,33

217.506,78

667.488,11

564.743,33

31/12/2014

31/12/2013

2.607.088,10

1.678.790,49

0,00

738.342,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2014 και 01/01/2013 αντίστοιχα)

2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 27 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

3) Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναμένεται να έχουν

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση και λειτουργία της εταιρείας.

0,00

86.759,93

189.955,61

2.693.848,03

2.607.088,10

4) Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού για την χρήση 2014 και 2013 ανερχόταν σε 58 και 63 άτομα, αντίστοιχα.
5) Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτικά μέχρι την 31/12/2014 προβλέψεις για αποζημειώσεις προσωπικού ποσό € 178.306,21 .

Βόλος, 3 Ιουνίου 2015

6) Η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις € 50.000,00.
7) Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας υφίσταται προσημείωση ποσού € 1.500.000,00 υπέρ της τράπεζας Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.
8) Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών -ΔΛΠ 24
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

01.01-31.12.2014

01.01-31.12.2013

20.013,84

0,00

0,00

0,00

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ

8.755,66

0,00

ΑΗ 797408

9)Η γνώμη με επιφύλαξη αφορά α) οτι στον λογαριασμό του Ενεργητικού «Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση
συνολικού ποσού 1.146 χιλ. €. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε
να έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη ποσού 1.146 χιλ. €.Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων,

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και β) ότι για την χρήση 2014 η εταιρεία έχει
υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013.
Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την δημοσίευση των οικονομικών
καταστάσεων χρήσεως 2014.

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ Α' ΤΑΞΕΩΣ 4071

ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ Α' ΤΑΞΕΩΣ 218

