
B. EΞO∆A EΓKATAΣTAΣEΩΣ Αξία κτήσεως Aποσβέσεις Αναπ. αξία Αξία κτήσεως Aποσβέσεις Αναπ. αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως 121.496,78 118.478,53 3.018,25 118.479,17 118.478,53 0,64
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 950.163,58 925.962,76 24.200,82 950.163,58 921.332,70 28.830,88

1.071.660,36 1.044.441,29 27.219,07 1.068.642,75 1.039.811,23 28.831,52
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 4.160.715,48 3.328.513,96 832.201,52 4.127.657,83 3.114.365,41 1.013.292,42

ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων 122.573,11 98.292,02 24.461,09 122.229,54 89.509,56 32.719,98
5. Μεταφορικά Μέσα 2.195,00 1.668,66 526,34 9.220,21 6.488,54 2.731,67
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 604.957,54 591.336,14 13.621,40 595.735,60 578.704,50 17.031,10

729.905,65 691.296,82 38.608,83 727.185,35 674.702,60 52.482,75

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 4.890.621,13 4.019.810,78 870.810,35 4.854.843,18 3.789.068,01 1.065.775,17

III. Συµµετοχές και άλλες µακρ/σµες
χρηµατ/κες απαιτήσεις

1. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 1.207.042,74 1.207.042,74
Μείον: Προβλέψεις για υποτιµήσεις 426.955,78 780.086,96 426.955,78 780.086,96

2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 23.097,17 41.097,17
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 60.849,13 79.426,08

864.033,26 900.610,21

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1.734.843,61 1.966.385,38
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες 9.773.831,94 8.336.976,32

Μείον: Προβλέψεις 13.046,06 9.760.785,88 2.574,35 8.334.401,97
3α. Επιταγές εισπρακτέες 67.725,86 12.904,17

8. ∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων 2.300,85 2.300,85
11. Χρεώστες διάφοροι 522.791,31 429.933,39
12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 126.613,42 142.593,09

10.480.217,32 8.922.133,47
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο 5.581,58 9.881,17
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 1.578.904,11 672.156,59

1.584.485,69 682.037,76

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙV) 12.064.703,01 9.604.171,23

E. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων 4.951,03 9.768,93
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3.908.020,90 5.198.359,76

3.912.971,93 5.208.128,69

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 17.739.737,62 16.807.516,82

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγ.& εµπραγµ. ασφαλειών 6.405.152,15 2.851.915,43

I. Aποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως                               Ποσά κλειοµένης χρήσεως 1/1/13-31/12/13 Ποσά προηγουµένης χρήσεως 1/1/12-31/12/12 
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 11.072.888,74 10.011.015,00
Μείον: Κόστος Πωλήσεων 7.489.695,14 6.821.433,53
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 3.583.193,60 3.189.581,47
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 59.385,01 77.155,58
Σύνολο 3.642.578,61 3.266.737,05
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 938.309,32 1.165.690,41

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 739.660,64 1.677.969,96 692.006,97 1.857.697,38
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) εκµεταλλεύσεως 1.964.608,65 1.409.039,67
Πλέον: 1. Έσοδα συµµετοχών 6.310,85 16.248,15

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 9.819,38 16.130,23 831,21 17.079,36
1.980.738,88 1.426.119,03

Μείον: 2. Έξοδα και ζηµίες συµµετοχών και χρεογράφων 9.000,00 0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα 760.359,87 769.359,87 771.739,39 771.739.39

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) εκµεταλλεύσεως 1.211.379,01 654.379,64
ΙΙ.Πλέον: Έκτακτα αποτελέσµατα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 137.369,21 1.089,02
2. Έκτακτα κέρδη 4,06 3,87
3. Έσοδα προηγ/µένων χρήσεων 13.467,58 17.217,84

150.840,85 18.310,73
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 14.649,91 138.534,18

2. Έκτακτες ζηµίες 928,89 76,96
3. Έξοδα προηγ/µένων χρήσεων 355.685,57 371.264,37 -220.423,52 481.127,70 619.738,84 -601.428,11

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) 990.955,49 52.951,53
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 243.662,64 435.616,16
Μείον: Οι από αυτές ενσωµ/νες στο λειτ.κόστος 243.662,64 0,00 435.616,16 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 990.955,49 52.951,53

A. I∆IA KEΦAΛAIA 
Ι. Κεφάλαιο (µετοχικό)

(Μετοχές 16.690.242 των 0,40 ΕΥΡΩ)
1. Καταβληµένο 6.676.096,80 6.676.096,80

ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
- Καταβληµένη 2.762.281,73 2.762.281,73

IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό 734.578,26 734.578,26

Μείον: Ζηµιά από υποτίµηση
συµµετοχών πρoς συµψηφισµό 0,00 -235.203,29

4. Έκτακτα αποθεµατικά 1.142.426,27 1.142.426,27
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδ. 

∆ιατάξεων νόµων 14.615,77 14.615,77
1.891.620,30 1.656.417,01

V. Αποτελέσµατα εις νέον
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέον -3.920.317,15 -4.676.069,35

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AV) 7.409.681,68 6.418.726,19

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

1. Οµολογιακά δάνεια 1.714.286,99 2.571.428,99
1.714.286,99 2.571.428,99

ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές 1.557.308,08 1.288.337,87

2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρ/νες) 5.128,75 57.729,88
3. Τράπεζες λογ/µοί βραχ.υποχρεώσεων 4.328.208,14 4.732.370,31
4. Προκαταβολές πελατών 1.121.334,72 9.963,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 244.396,93 270.179,89
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 121.206,81 95.664,85
7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες  

στην επόµενη χρήση 857.142,00 593.947,37
11. Πιστωτές διάφοροι 259.464,42 557.054,19

8.494.189,85 7.605.247,36

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 10.208.476,84 10.176.676,35

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓ/ΜΟΙ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 121.579,10 212.114,28

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆) 17.739.737,62 16.807.516,82

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγ. & εµπρ. ασφαλειών 6.405.152,15 2.851.915,43

Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες) χρήσεως 990.955,49 52.951,53
Πλέον: Υπόλοιπο αποτ. (Ζηµίες/Kέρδη) προηγ. χρήσεων -4.676.069,35 -4.729.020,88
Μείον: ∆ιαγραφή ειδικού αποθεµατικού άρθρου 38 

ν.2238/94(ζηµίεςαπό αποτίµηση συµµετοχών ) -235.203,29 0,00
Ζηµίες εις νέο -3.920.317,15 -4.676.069,35

EENNEEPPΓΓHHTTIIKKOO Ποσά κλειοµένης χρήσεως 1/1/13-31/12/13 Ποσά προηγουµένης χρήσεως 1/1/12-31/12/12 ΠΠAAΘΘHHTTIIKKOO Ποσά Ποσά
κλειοµ. χρήσεως προηγ. χρήσεως
1/1/13-31/12/13 1/1/12-31/12/12

KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHH ΛΛOOΓΓAAPPIIAAΣΣMMOOYY AAΠΠOOTTEEΛΛEEΣΣMMAATTΩΩNN XXPPHHΣΣEEΩΩΣΣ 3311ηηςς ∆∆ΕΕΚΚΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ 22001133 ((11//11//22001133--3311//1122//22001133)) ΠΠIINNAAKKAAΣΣ ∆∆IIAAΘΘEEΣΣEEΩΩΣΣ AAΠΠOOTTEEΛΛEEΣΣMMAATTΩΩNN

Ποσά Ποσά
κλειοµ. χρήσεως προηγ. χρήσεως
1/1/13-31/12/13 1/1/12-31/12/12

Αθήνα, 23 Απριλίου 2014

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

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. Σ-630396

Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΟΣΜΑΣ
Α.∆.Τ.  Φ-006561

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΡΥΠΟΝΗΣΙΩΤΗ
Α.∆.Τ. ΑΕ-533438    Α. Α. ΟΕΕ 0015772 Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ EEΛΛEEΓΓXXOOYY ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΟΟΥΥ OOPPKKΩΩTTOOYY EEΛΛEEΓΓKKTTHH ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ
Προς τους κ.κ. µετόχους της Aνώνυµης Eταιρίας “PLANET Α.Ε.” ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας "PLANET A.E." ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2013, τις καταστάσεις
αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως 43γ του κωδ. Ν 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή.Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του
ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο µας  προέκυψαν τα εξής: 1) Στα υπόλοιπα των λογαριασµών «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» και «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» συνολικού
ποσού € 803.184,13 απεικονίζεται η αξία κτήσεως µετοχών και µεριδίων εταιρειών του εσωτερικού και του εξωτερικού οι οικονοµικές καταστάσεις των οποίων δεν ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές εκτός µίας αξίας κτήσεως € 13.077,00. Η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών και των
µεριδίων αυτών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των € 136.736,28. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη υποτίµησης των συµµετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού € 666.447,85 µε
συνέπεια η αξία των λογαριασµών αυτών και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα και τα αποτελέσµατα χρήσεως και προηγουµένων χρήσεων αυξηµένα κατά € 14.624,88 και € 651.822,97 αντίστοιχα. 2) Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε
καθυστέρηση από την προηγούµενη χρήση καθώς και επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού € 3.003.737,49. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίµησή µας για την κάλυψη
ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση µέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού € 900.000,00 περίπου. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 900.000,00 περίπου και
τα αποτελέσµαται προηγουµένων χρήσεων επίσης αυξηµένα κατά € 900.000,00 περίπου. 3)Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2013, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 418.157,33 µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται µειωµένες κατά € 418.157,33 τα Ίδια Κεφάλαια αυξηµένα κατά ποσό € 418.157,33 και τα αποτελέσµατα χρήσεως και προηγουµένων χρήσεων να
εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 18.894,74 και € 399.262,59 αντίστοιχα. 4)Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 3α του ΚΝ 2190/1920 και το Ε.Γ.Λ.Σ. στην κλειόµενη χρήση διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των «εξόδων εγκαταστάσεως»
και των «Ασώµατων ακινητοποιήσεων» µε βάση το νέο συντελεστή απόσβεσης που καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 και είναι µικρότερες από αυτές που θα έπρεπε να είχαν διενεργηθεί κατά ποσό € 192.056,43. Από την αιτία αυτή η αναπόσβεστη αξία των «εξόδων
εγκαταστάσεως» και των «Ασώµατων ακινητοποιήσεων» αθροιστικά, τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα κατά ποσό € 192.056,43. 5) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση από1/7/2009
έως 30/6/2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα της χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν από τον φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη
για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση.  Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Γνώµη µε Επιφύλαξη. Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο
"Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη", οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας PLANET A.E. κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από Ελληνικό Γενικό Λογιστικό σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως 43γ του κωδ. Ν 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση
του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Aθήνα, 29 Μαϊου 2014
H OPKΩTOΣ EΛEΓKTHΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΣΤΑ
A.M. ΣOEΛ 13681

PLANET Α.Ε.ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 400401000

Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πελάτες 9.358.055,24 9.608.668,61
Πληρωµές σε προµηθευτές, πιστωτές και εργαζόµενους -6.701.834,88 -8.829.748,79
Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.656.220,36 778.919,82
Πληρωµές φόρου εισοδήµατος 0,00 -196.337,22
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.656.220,36 582.582,60
Επενδυτικες δραστηριότητες
Πληρωµές για απόκτηση παγίων και άΰλων στοιχείων -48.514,27 -541.756,49
Εισπράξεις από πώληση συµµετοχών, ενσωµάτων παγίων 
& άΰλων στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 37.081,02 3.404,10
Εισπράξεις από τόκους, µερίσµατα και ενοίκια των  
στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων 16.130,23 17.079,36
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 4.696,98 -521.273,03
Χρηµατοδοτικες δραστηριότητες
Εισπράξεις/Πληρωµές από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 2.000.000,00
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια 3.734.509,47 1.077.400,00
Πληρωµές για δάνεια και τόκους -5.492.978,88 -2.781.570,71
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατ. δραστηριότητες -1.758.469,41 295.829,29

Καθαρή αύξηση/(µείωση) ταµειακών διαθεσίµων χρήσεως 902.447,93 357.138,86
Ταµειακά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσεως 682.037,76 324.898,90
Ταµειακά διαθέσιµα στη λήξη της χρήσεως 1.584.485,69 682.037,76

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΡΡΟΟΩΩΝΝ

Ποσά 31/12/2013 Ποσά 31/12/2012

Ποσά 31/12/2013 Ποσά 31/12/2012 
Ίδια κεφάλαια έναρξης (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) 6.418.726,19 4.365.774,66
Κέρδη/(Ζηµίες) χρήσεως 990.955,49 52.951,53
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 2.000.000,00
Λοιπά στοιχεία µεταβολών ιδίων κεφαλαίων (Φόρος εισ/τος & ∆ιαφ. Φορ. Ελέγχου) 0,00 0,00
Ίδια κεφάλαια λήξεως (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα) 7.409.681,68 6.418.726,19

KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHH ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΩΩΝΝ ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΝΝ ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝ
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