ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014  27η  ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ  (1/1/2014-31/12/2014)  ΑΡ.  Μ.Α.Ε.  15166/62/Β/87/0063    &    ΑΡ.  Γ.Ε.ΜΗ.  038286805000
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΠΑΓΙΩΝ  31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

    Ι.Ασώματες  ακινητοποιήσεις
      1.Εξοδα  ερευνών  &  
αναπτύξεως
    ΙΙ.Ενσώματες  ακινητοποιήσεις
      1.Γήπεδα  -‐Οικόπεδα
      3.Κτίρια  &  Τεχνικά  Εργα
      4.Μηχανήματα-‐τεχν.  εγκ/σεις  
&  λοιπός        Μηχ/κος  εξοπ
      5.Μεταφορικά  μέσα
      6.Επιπλα  &  λοιπός  εξοπλ.
III.Συμ/χες  &  άλλες  
μακρ.χρημ.απαιτ.
    2.Συμ/χες  σε  λοιπές  επιχ/σεις
Σύνολο  ακινητοπ.  (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

Ποσά

κλειόμενης

χρήσης

Ποσά

προηγούμενης

χρήσης

Αξία  κτήσης

Αποσβέσεις

Αναποσ.  Αξία

Αξία  κτήσης

Αποσβέσεις

Αναποσ.  Αξία

250,698.89

152,074.59

98,624.30

206,519.59

145,118.62

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

541,691.60

592,405.04
22,084.22

592,405.04
563,775.82

539,299.19

592,405.04
24,476.63

429,428.81
8,001.22
82,019.61

421,961.18
8,001.20
78,463.37

7,467.63
0.02
3,556.24

429,428.81
8,001.22
80,553.21

412,217.48
8,001.20
76,083.75

17,211.33
0.02
4,469.46

1,202,191.94

0.00
724,137.45

0.00
1,880,683.69

1,180,720.24

0.00
699,963.45

Α.ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ
  Ι.Μετοχικό  κεφάλαιο

      1.Καταβλημένο
III.Διαφορές  αναπροσαρμογής
    2.Διαφορές  από  αναπρ/γη  παγιων
    3.Επιχορ.επενδυσεων  παγιου  ενεργητ.

871,473.00

640,950.00

0.00
17,318.69

230,523.19
7,013.60

17,318.69

237,536.79

22,950.70
-‐15,680.84

17,057.78
-‐15,680.84

20,505.78
27,775.64

20,505.78
21,882.72

8,585.22
0.00

6,527.59
0.00

0.00
925,152.55

0.00
906,897.10

0.00

0.00

4,240.13

6,963.17

      2α.Επιταγές  πληρωτέες
      2.Γραμμάτια  πληρωτέα
      3.Τράπεζες  Λ/μος  βραχ.υποχρ.
      5.Υποχρεώσεις  από  φόρους
      6.Ασφαλιστικοί  Οργανισμοί
    10.Μερίσματα  πληρωτέα
    11.Πιστωτές  διάφοροι
Σύνολο  Υποχρεώσεων(ΓΙΙ)

2,529.53
0.00
0.00
37,174.89
2,995.69
80,000.00
400.00
127,340.24

0.00
0.00
0.00
37,817.06
3,564.19
50,000.00
400.03
98,744.45

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)

1,052,492.79

1,005,641.55

IV.Αποθεματικά  Κεφάλαια
    1.Τακτικό  αποθεματικό
        μείον  ζημία  από  πώληση  συμ/χων
  5.Αφορολόγητα  αποθ.ειδικων  διατάξεων  &νόμων

Σύνολο  Παγίων  
Ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙ)

724,137.45

699,963.45

37,233.42

31,353.42

65,849.71
103,083.13

62,420.31
93,773.73

23,649.44

45,400.96

13,601.92
26,857.78

22,586.03
1,434.35

64,109.14

69,421.34

Σύνολο  κυκλοφ.Ενεργητικού

3,138.15
158,024.92
161,163.07
328,355.34

6,527.12
135,955.91
142,483.03
305,678.10

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1,052,492.79

1,005,641.55

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
  Ι.Αποθέματα
      1.Προιοντα    ετοιμα  &  ημιτελή
      4.Πρώτες  &  Βοηθ.  Υλες  &  Αν.
  ΙΙ.Απαιτήσεις
      1.Πελάτες
      3α.Επιταγές  εισπρακτέες  
(μεταχρονολογημένες)
    11.Χρεώστες  διάφοροι

  IV.Διαθέσιμα
      1.Ταμείο
      3.Καταθέσεις  Οψεως

Ποσά  Προηγ.    
χρήσης

61,400.97

592,405.04
563,775.82

0.00
1,926,329.39

Ποσά  Κλειόμ.    
χρήσης

KATAΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ  1/1/2014-31/12/2014

  V.Αποτελέσματα  εις  νέον
Υπόλοιπο  κερδών  χρησης  εις  νέον
        Υπόλοιπο  ζημιών  χρήσης  εις  νέον
      Υπόλ.  ζημιων  προηγ.χρήσεων  εις  νέον
  Σύνολο  ιδίων  κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΓΙΑ  ΚΥΝΔΙΝΟΥΣ  ΚΑΙ  ΕΞΟΔΑ
        2.Λοιπες  προβλεψεις
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  ΙΙ.Βραχυπρ.  Υποχρεώσεις
      1.Προμηθευτές

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά  Κλειόμ.  Χρήσης

Ποσά  Προηγ.    χρήσης

Ποσά  Κλειόμ.  Χρήσης

Ποσά  Προηγ.    χρήσης

Ι.Αποτελέσματα  
εκμετάλλευσης
  Κύκλος  Εργασιών
  Μείον  Κόστος  Πωλήσεων

212,315.00

245,285.70

Καθαρά  αποτελέσματα  (κέρδη  ή  ζημιές)  χρήσης

74,776.79

102,751.29

(+)η(-‐)  Υπόλοιπο  αποτελεσματων  προηγ.χρήσεων

137,538.21

142,534.41

μειον  διαφ.φορολ.ελεγχου

4,800.00
142,338.21

4,800.00
147,334.41

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΟΝ  :  1.  Φόρος  εισοδήματος

122,728.52

125,375.78

0.00

-‐32,260.57

Μικτά  αποτ.(κέρδη)  εκμ/σης
  Πλέον  άλλα  έσοδα
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:

2.  Λοιποί  μη  ενσ.στο  λειτ.κόστος  φόροι

0.00

0.00

122,728.52
31,909.66

93,115.21
26,226.29

3,603.60

6265.13

87,215.26

60,623.79

5,892.92

4,096.20

80,000.00
1,322.34

50,000.00
6,527.59

87,215.26

60,623.79

  1.Εξοδα  διοικητικής  λειτουργ.
27,351.83

24,433.06

ΚΕΡΔΗ  ΠΡΟΣ  ΔΙΑΘΕΣΗ  Ή  ΖΗΜΙΕΣ  ΕΙΣ  ΝΈΟ

  2.Εξοδα  λειτουργίας  Ερευνών
  

0.00

  

0.00

  3.Εξοδα  λειτουργίας  διάθεσης
2,993.93
Μερικά  αποτ.(κέρδη  ή  ζημιες)  
εκμ/σης

30,345.76

3,479.74

111,992.45

ΠΛΕΟΝ
  4.Πιστ.τόκοι

286.96

ΜΕΙΟΝ:
  3.Χρεωστικοί  τόκοι  &  συναφή  
εξ.

192.45

Ολικά  αποτ.(κέρδη  ή  ζημιες)  
χρήσης

27,912.80

119,421.61

Η  διάθεση  των  κερδών  γίνεται  ως  εξής
1.Τακτικό  αποθεματικό
2.Πρώτο  μέρισμα
8.Κέρδη  εις  νέο

334.95

-‐94.51

281.30

112,086.96

-‐53.65
119,475.26

II.ΠΛΕΟΝ    η    MEION:  Εκτακτα  
αποτ/τα
  1.Εκτακτα  &  ανόργανα  εσοδα
  2.Εκτακτα  κερδη

10,642.50

6,006.36

0.00

0.00

  Μείον:
  1.Εκτακτα  &  ανόργανα  έξοδα
0.94
Οργανικά  &  εκτακτα  αποτ.(κέρδη  ή  ζημιές)
Μείον  σύνολο  αποσβ.παγ.  Στοιχείων
    Μείον  οι  απ'αυτές  ενσ/νες  στο  λειτ.κόστος
ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤ.  (ΚΕΡΔΗ  Η  ΖΗΜΙΕΣ)  ΧΡΗΣΗΣ  προ  φόρων

21,471.70
21,471.70

10,641.56
122,728.52

105.84
25,948.43
25,948.43

0.00
122,728.52

5,900.52
125,375.78
0.00
125,375.78

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  30/04/2015
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  &  Δ.  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΕΡΓΙΑΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΙΑΔΟΥ  ΜΕΡΟΠΗ

ΤΟ  ΜΕΛΟΣ

ΣΕΡΓΙΑΔΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ

Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ

