ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 10961/56/Β/86/28 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η 121576036000), 1ο ΧΛΜ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΙΛΟΥ 50 100 ΚΟΖΑΝΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε."
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές
καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
(ποσά σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας, Π.Ε. Κοζάνης, ∆/νση Ανάπτυξης,
Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού
Γεράσιµος Αναστ. Ζαφειράτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 20901)
AUDIT PLUS A.E.(AM ΣΟΕΛ 172)

Αρµόδια Αρχή:
Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:

01.01 - 31.12.2014
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

3.842.521,92

Τύπος Εκθεσης Ελέγχου :
Γνώµη χωρίς επιφύλαξη
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
∆ιονύσιος Κουκουτάρης - Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος (εκτελεστικό µέλος)
Γεώργιος Κουκουτάρης - Αντιπρόεδρος ∆.Σ (εκτελεστικό µέλος)

Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ έξοδα
Ζηµία από πώληση ενσώµατων παγίων

Νικόλαος Ράµµος - Μέλος (µη εκτελεστικό µέλος)

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των Οικονοµικών Καταστάσεων:

www.alfa.org.gr

(Αύξηση)/ µείωση αποθεµάτων
Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:

30 Απριλίου, 2015

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31.12.2014

31.12.2013

16.740.294,62

16.703.609,04

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού
Καταβεβληµένοι Φόροι
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

94.442,71

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

49.150,92

33.169,64
3.300.766,99

Απαιτήσεις από πελάτες

673.274,01
233.970,23
(30.751,98)
-

176.355,68
(1.078.374,37)
(118.447,13)

(580.622,44)
(1.242.057,29)
926.530,93

(4.042,74)

(9.319,57)

(44.603,20)
(1.654.393,66)
1.828.139,90

(65.873,23)
(245.155,84)
3.136.626,43

(1.198.737,42)

320.000,00
(1.166.955,32)

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

32.529,64
3.477.122,67

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις
Αγορά ενσώµατων παγίων και άϋλων στοιχείων

6.592.876,73

5.149.910,33

10.758.335,49
37.519.886,18

10.553.685,04
35.966.007,64

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων
Σύνολο εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες (β)

164.000,01
(954.468,59)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (210.000 µετοχές των € 30,00)
Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (α)

6.300.000,00
22.621.122,03
28.921.122,03

5.880.000,00
21.502.170,19
27.382.170,19

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Καθαρή µεταβολή µακροπρόθεσµου δανεισµού
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εκροών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(545.000,00)
(545.000,00)

3.482.434,60

3.505.244,55

5.116.329,55
8.598.764,15
37.519.886,18

5.078.592,89
8.583.837,44
35.966.007,64

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

Τόκοι εισπραχθέντες

Κύκλος εργασιών
Μικτά Κέρδη

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα Έναρξης Χρήσης
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα Λήξης Χρήσης

01.01 - 31.12.2013

22.365.603,26
9.697.525,91

3.766.295,84

3.445.879,63

Κέρδη προ φόρων

40.071,55
-

(806.883,77)

(249.000,00)
(249.000,00)

328.671,31

2.080.742,66

9.999.344,20

7.918.601,54

10.328.015,51

9.999.344,20

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

24.937.738,92
10.934.362,23

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

80.268,82

Καθαρή αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α) + (β) + (γ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

01.01 - 31.12.2014

3.476.631,61

873.707,60
(171.775,17)
(76.226,08)
83.417,04

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

01.01 - 31.12.2013

3.842.521,92

3.476.631,61

Κέρδη µετά από φόρους (Α)

2.435.601,53

2.080.635,68

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

53.285,92
2.488.887,45
11,8518

(55.023,20)
2.025.612,47
10,3348

4.640.003,45

4.119.153,64

01.01 - 31.12.2014
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2014 και
01.01.2013 αντίστοιχα)
Kέρδη µετά από φόρους
Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήµατα

27.382.234,58
2.435.601,53
53.285,92

Μερίσµατα πληρωτέα

01.01 - 31.12.2013
25.356.622,11
2.080.635,68
(55.023,20)

(950.000,00)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και
31.12.2013 αντίστοιχα)

28.921.122,03

27.382.234,58

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η Eταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010.

12. ∆εν υπάρχουν γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2014 που να έχουν σηµαντική επίδραση στην οικονοµική θέση

2. Το απασχολούµενο προσωπικό στις 31.12.2014 ανερχόταν σε 239 άτοµα ( 31.12.2013: 237 άτοµα ).

της Εταιρείας.

3. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν µετοχές της Εταιρείας που κατέχονται από την ίδια.
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση

13. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους

στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.

µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

5. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρείας.
6. ∆εν υπάρχουν λοιπά συνολικά εισοδήµατα/ (ζηµίες) που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση της Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση.

(Ποσά σε ευρώ)

7. Οι κεφαλαιακές δαπάνες της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2014 ανήλθαν σε € 1.198.737,42 (31.12.2013: € 1.166.935,32)

α) Έσοδα

8. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 31.12.2014 αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό

β) Έξοδα

των € 420.000,00 µε την έκδοση 14.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 30 έκαστη.

1.222.228,83
0,00

γ) Απαιτήσεις

9. ∆εν σηµειώθηκε µεταβολή στις λογιστικές µεθόδους ή τις λογιστικές εκτιµήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.

1.240.589,57

δ) Υποχρεώσεις

10. Η Eταιρεία µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης ∆εκεµβρίου 2012 αποφάσισε την προαιρετική εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υϊοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
11. Η Εταιρεία έχει προβεί σωρευτικά σε πρόβλεψη για επιβολή πρόσθετων φόρων για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 ποσού € 120.000,00

0,00

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

0,00

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

405.000,00

προκειµένου να καλυφθούν τυχόν πρόσθετοι φόροι που θα προκύψουν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο.

Κοζάνη, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 332043

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 332039

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆ΙΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΜ 398867
ΑΡ.Α∆.ΟΕΕ. 0030129/ Α΄ ΤΑΞΗΣ

