
Aρμόδια Νομαρχία: Νομαρχία Πειραιώς Σύνθεση  Διοικητικού Συμβουλίου:

Διεύθυνση  Διαδικτύου  Εταιρείας: www.allou.gr Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου, Πρόεδρος Δ.Σ.

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάστεων : Δημήτριος Τσάμης του Σταύρου, Διευθύνων Σύμβουλος

Νόμιμος Ελεγκτής: Δημήτρης Ντζανάτος  (ΑΜΣΟΕΛ 11521) Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννη, μέλος

Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton ΑΕ (ΑΜΣΟΕΛ 127) Στέφανος Μακεδονόπουλος του Γεωργίου Μέλος

Τύπος έκθεσης Ελέγχου Νόμιμου Ελεγκτή: Γνώμη χωρίς επιφύλαξη - με έμφαση θέματος Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου, Μέλος

31/12/2015 31/12/2014 01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 5.258.382,35 5.253.678,81

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 28.364.082,44 28.995.943,61 Μικτά κέρδη / (ζημίες) 3.230.415,84 3.252.476,87

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 Κέρδη  / (ζημίες) πρό φόρων , χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων  (581.086,59) (748.660,72)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 31.671,19 39.371,19 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (1.276.615,46) (1.772.998,63)

Αποθέματα 526.589,35 452.159,84 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) (1.425.187,29) (1.896.002,37)

Απαιτήσεις από πελάτες 261.525,38 219.012,10 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (3.306,67) (31.357,50)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 533.910,12 988.480,77 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (1.428.493,96) (1.927.359,87)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 29.717.778,47 30.694.967,50 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - (σε ευρώ) (10,64) (14,15)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή -  (σε Ευρώ) 0,00 0,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη  / (ζημίες) πρό φόρων , χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων  

Μετοχικό  Κεφάλαιο 4.651.140,00 11.718.300,00 και αποσβέσεων 520.267,37 401.944,22

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -2.061.910,87 -7.700.576,90

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας (α) 2.589.229,13 4.017.723,10 Εμμεση μέθοδος

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0,00 0,00 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 2.589.229,13 4.017.723,10 Λειτουργικές δραστηριότητες

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.367.543,35 1.719.415,21 Κέρδη προ φόρων (1.276.615,46 ) (1.772.998,63 )

Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.641.244,80 2.252.294,70 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 9.594.173,48 9.941.129,64 Αποσβέσεις 1.101.353,96  1.150.604,94  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.525.587,71 12.764.404,85 Προβλέψεις 14.517,54  (2.449,37 )

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 27.128.549,34 26.677.244,40 Λοιπές μη ταμειακές προσαρμογές 172.949,71  191.703,53  

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 29.717.778,47 30.694.967,50 Αποτελέματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (36.782,45 ) (58.830,77 )

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 695.554,15  1.024.341,71  

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (74.429,51 ) 37.773,06  

31/12/2015 31/12/2014 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 597.234,34  203.445,44  

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.112.475,26  1.289.665,22  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01/01/2015 και 01/01/2014 αντίστοιχα) 4.017.723,10 5.945.082,96 (Μείον):

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.428.493,96) (1.927.359,87) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (695.554,15 ) (1.024.341,71 )

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 Καταβεβλημένοι φόροι 0,00  0,00  

Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.610.703,39 1.038.913,42 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα) 2.589.229,13 4.017.723,10 Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00  0,00  

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (605.685,34 ) (637.189,80 )

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 0,00  0,00  

Τόκοι εισπραχθέντες 25,28  3,80  

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι οι χρήσεις  2010 και 2015. Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (605.660,06 ) (637.186,00 )

2. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές την 31/12/2014 ανέρχεται σε € 0.

Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί σωρευτικά  την 31/12/2015 ανέρχονται σε € 782 χιλ. περίπου. Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

3. Επί των παγίων στοιχείων  δεν  υφίστανται εμπράγματα βάρη Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00  0,00  

4.

Μεταβολή δανειακών υποχρεώσεων (698.828,02 ) 734.526,70  

5.
Πληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων (1.128.738,34 ) (1.158.032,30 )

6. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας : Μερίσματα πληρωθέντα 0,00  0,00  

Επωνυμία

Συμμετοχή   

(άμεση)

Χώρα 

εγκατάστασης

Μέθοδος 

Ενοποίησης Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.827.566,36 ) (423.505,60 )

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 70,00% Ελλάδα Ολική

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 

(α) + (β) + (γ) 177.476,97 (21.778,18 )

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 93.805,02 115.583,20 

7. Τα ποσά των πωλήσεων  και των  αγορών  σωρευτικά από την έναρξη της  χρήσης 01/01/2015, καθώς και τα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 271.281,99 93.805,02 

 υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας  στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 31/12/2015, που

  έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής: 11. Το θέμα έμφασης του νόμιμου ελεγκτή αναφέρεται στην αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής  δραστηριότητας 

Συναλλαγή ή υπόλοιπο (ποσά σε €) της Εταιρείας

α)    Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00 12. Εντός της χρήσης 2015 η εταιρεία με ΕΓΣ αποφάσισε να καλυφθούν οι ζημιές τις εταιρείας από το μετοχικό της κεφάλαιο 

β)   Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 34.688,67 και συγκεκριμένα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου από 11.718.300€ σε 4.651.140€ με ισόποση μείωση των ζημιών, ήτοι

γ)  Απαιτήσεις 0,00 άντληση εκ του μετοχικού κεφαλαίου ποσού επτά εκατομμυρίων εξήντα επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα (7.067.160) Ευρώ

δ) Υποχρεώσεις 1.262.847,22 καθώς κρίνεται προς το συμφέρον της εταιρείας και του καταστατικούς σκοπούς της  να καλυφθούν  οι ζημιές της με

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 0,00 αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου - σελ.16

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00

8.

9.

οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 προσαρμοσμένων με  τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ. 

10. Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινομήσεις 

 κονδυλίων  των οικονομικών καταστάσεων πλην αυτών που αναφέρονται στη σελ.17 της οικονομικής έκθεσης.

     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ

           Α.Δ.Τ. ΑΗ 522656Α.Δ.Τ. ΑΒ 595985

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ     01/01/2015-31/12/2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε  49414/02/Β/01/75 - Αρ. ΓΕΜΗ 45023307000

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

      ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΠΑΤΣΕΑ

         Α.Δ.Τ. Μ 526096

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

Αγ. Ιωάννης Ρέντη, 28 Απριλίου 2016

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της κλειόμενης χρήσης ανέρχεται στα 230 άτομα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κατά την λήξη της τρέχουσας χρήσης δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρείας .

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

ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ

(δημοσιευόμενα βασει του ν.2190, αρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να 

έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

ΚΑΝΑΠΙΤΣΕΡΗ - ΗΛ. ΒΕΝΕΖΗ - ΣΤΡ. ΜΥΡΙΒΙΛΗ,   ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΡΕΝΤΗ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες πού προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα  της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον 

αναγνώστη, πρίν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της , όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

28/04/2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ   (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

                                                                                                                                                                                                         ΕΚΘΕΣΗ   ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΟΡΚΩΤΩΝ  ΕΛΕΓΚΤΩΝ   ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

http://www.allou.gr/

