«ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π»
ΑΡ. Μ.Α.Ε: 1651/04/Β/86/88(98) – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 273001000
23ο χλμ. ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, 14565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1η Απριλίου 2015 έως 31η Μαρτίου 2016
(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας "ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π". Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και στην έκθεση ελέγχου του Νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρίας:

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/3/2016
31/3/2015

(Ποσά εκφρασμένα σε €)
Λειτουργικές δραστηριότητες

ΑΡΓΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ , ΣΚΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ∆.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ,
Κέρδη/(ζημιές) χρήσης πρό φόρων
ΓΚΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΕΛΟΣ,ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ, ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ,
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ,ΠΑΛΑΣΑΝΤΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ.

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου:

(286.593)

(2.069.544)

Αποσβέσεις

441.449

440.385

Κέρδη ζημιές από πώληση παγίων

(19.032)

(26.082)

Προβλέψεις / (Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων
χρήσεων)

(120.234)

-

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

(18.612)
1.660.092

(20.981)
1.640.004

(1.358.795)
1.902.218

(94.261)
(3.746.014)

3.396.503

167.564

(9.824)

(104.351)

5.587.173

(3.813.282)

(619.308)

(1.117.017)

95.652

74.515

(523.656)

(1.042.503)

-

-

(1.869.230)

4.580.770

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Ημερομηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο των
28 Σεπτεμβρίου 2016
ετησίων οικονομικών καταστάσεων:

Νόμιμος Ελεγκτής:

Μάριος Λασανιάνος (ΑΜ ΣΟΕΛ 25101)

Ελεγκτική Εταιρία:
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:

Grant Thornton A.E. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127)
Γνώμη με επιφύλαξη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

31/3/2016
18.931.694

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

31/3/2015
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
18.823.202 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

2.646

9.900 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

3.979.702

3.413.928 Μείον:

Αποθέματα

7.465.210

6.106.415 Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης

16.082.741
3.496.283

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

17.974.361
2.519.848
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας
(α)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

49.958.277

48.847.654

9.347.850
900.547

9.347.850
1.340.447

10.248.397

10.688.297

10.248.397
21.200.000

10.688.297 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
23.069.235

2.221.464

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

1.869.235

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(γ) + (δ)

2.198.215
1.869.230 Πωλήσεις ενσώματων παγίων

14.419.181

11.022.678

39.709.880

38.159.357

49.958.277

48.847.654 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

31/3/2016

Μικτός Κύκλος Εργασιών

31/3/2015
65.996.276
(24.832.087)
41.164.190
11.348.825

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη / (Ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες (α)

1.354.887
(286.593)
(575.079)

Εισπράξεις και έξοδα από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

63.631.527 Εισπράξεις από εκδοθέντα / πληρωμές σε αναληφθέντα δάνεια
(23.332.765)
40.298.762
10.929.605 Τόκοι που εισπράχθηκαν
(450.522) Τόκοι πληρωθέντες
(2.069.544) Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(2.180.709)
(γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ίδια Κεφάλαια έναρξης χρήσης
(01/04/2015 & 01/04/2014 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Επίδραση από ενοποίηση με την μέθοδο της καθαρής
θέσης
Αποτίμηση συμμετοχών
Λοιπές προσαρμογές

(575.079)
-

2.961.747

1.552.807

(1.894.037)

1.101.821

2.995.858

2.654.628

1.101.821

2. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι

(2.180.709) οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης προσαρμοσμένες με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ. Δεν
- υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Δεν έχει γίνει διόρθωση

-

-

135.179

(71.013)

10.248.397

10.688.297

31/3/2015

- Επίδραση από προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις

(3.510.710)

12.940.020 1. Ο μέτοχος της εταιρείας είναι η "ΙΜΑ BEVERAGES A.E" με ποσοστό συμμετοχής 100%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ∆ΠΧΑ
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν
προγενέστερα απεικονισθεί σύμφωνα με το
ΕΓΛΣ
Πρασαρμογές σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
- Επίδραση από αναπροσαρμογή αξίας οικοπέδων
- Επίδραση από αναπροσαρμογή αξίας κτιρίων
- Επίδραση από λοιπές προσαρμογές
- Επίδραση από απομείωση αξίας απαιτήσεων
- Επίδραση από αναλογιστική μελέτη
- Επίδραση από διαφορά αποσβέσεων και λοιπές
διαγραφές
- Επίδραση από αναβαλλόμενη φορολογία

20.981
(1.640.004)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

10.688.297

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξεως χρήσης
(31/3/2016 & 31/3/2015 αντίστοιχα)

18.612
(1.660.092)

31/3/2014
8.982.534

11.471.274

2.846.713
3.705.732
44
(3.187.711)
80.000

2.846.713
3.705.732
19
(3.187.711)
80.000

(118.844)

(442.051)

(1.553.706)

(1.467.491)

(66.465)

(66.465)

10.688.297

λάθους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων.
3. Επί των Ακινήτων της Εταιρίας και του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού €29.040.000 για εξασφάλιση των
δανειακών της υποχρεώσεων.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου συνεπώς δεν υφίσταται υποχρέωση σχηματισμού προβλέψεων.
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης για την Εταιρία ήταν 85 ενώ για την προηγούμενη
χρήση ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 88 .
6. Η Εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ύψους €261.648 και ποσό € 66.465 για ανέλεκγτες φορολογικά
χρήσεις.
7. Τα ποσά παρουσιάζονται σε ευρώ όπως και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις .
8. Η γνώμη με επιφύλαξη του ΟΕΛ αναφέρεται στο γεγονός η εταιρία καταχώρησε το μακροπρόθεσμο μέρος, ποσού € 21.200.000,
του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου στο κονδύλι του Παθητικού «Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις» αντί του
κονδυλίου «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση» με συνέπεια οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να
είναι ισόποσα μειωμένες. Επισημαίνεται ότι η εταιρία έλαβε επιστολή από τους ομολογιούχους στις 08/09/2016 για την απαλλαγή
της υποχρέωσης της τήρησης του όρου 9.08 (α) & (β).
9.Η εταιρεία στην κλειόμενη χρήση εφάρμοσε τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά. Ως έτος βάσης για την μετάβαση από ΕΓΛΣ σε ΔΠΧΑ
ορίστηκε η 31.03.2014.
10. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τη διάρκεια της χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31/3/2016 και 31/3/2015, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:

31/3/2016

Έσοδα
12.940.020 Έξοδα/αγορές
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της ∆ιοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της ∆ιοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της ∆ιοίκησης

31/3/2015

3.491.181

3.927.511

685.878
9.289.835
160.238

269.668
10.088.067
165.632

305.469

415.740

0

0

46.103

32.914

Αγ. Στέφανος, 28 Σεπτεμβρίου 2016
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΑΡΓΥΡΟΥ
Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύμβουλος

ΝΙΚΗΤΑΣ ∆ΗΜ. ΣΚΛΙΑΣ
Ο Οικονομικός ∆ιευθυντής (Α' Τάξεως/0025396)

ΑΝΝΑ ZΑΧΑΡΑΤΟΥ
Η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου - Άδεια Λογιστή (Α' Τάξεως/0017860)

Α.∆.Τ. AK034781

Α.∆.Τ. AM216757

Α.∆.Τ. Φ041131

