ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 366001000
ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

01/01/2015 - 31/12/2015

(δηµοσιευόµενα βασει του ν.2190, αρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
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 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕ. 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
Aρµόδια Νοµαρχία:

Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής.

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου της µητρικής Εταιρείας:
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάστεων :

www.ave.gr
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Λαλιώτη Αγάπη

Μέλος

Νόµιµος Ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης Ελέγχου Νόµιµου Ελεγκτή:

10 Μαίου 2016
Μαυροµάτης Ελευθέριος (ΑΜΣΟΕΛ 28141)
Grant Thornton ΑΕ (ΑΜΣΟΕΛ 127)
Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
31/12/2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
31/12/2014

01/01-31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
18.461,00

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

01/01-31/12/2014

7.166.016,00

Κύκλος εργασιών

8.338.813,00

91.306,00

Μικτά κέρδη / (ζηµίες)

25.802,00

20.918,00

Κέρδη / (ζηµίες) πρό φόρων , χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

(309.506,00)

78.300,00

142.547,00

195.385,00

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων

(495.413,00)

(129.263,00)

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

(568.267,00)

(91.280,00)

659.232,00

948.300,00

2.992.574,00

3.530.906,00

679.973,00

579.153,00

4.518.589,00

5.365.968,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - (σε ευρώ)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε Ευρώ)

1.715.652,00

2.176.046,00

(18.852,00)

0,00

(587.119,00)

(91.280,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

Κέρδη / (ζηµίες) πρό φόρων , χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας (α)

1.593.920,00

1.593.920,00

(1.093.505,00)

(506.386,00)

500.415,00

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)

1.087.534,00

0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

193.803,00

και αποσβέσεων
Εµµεση µέθοδος

0,00

500.415,00

1.087.534,00

149.143,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
01.01-31.12.2015

01.01-31.12.2014

(495.413,00)

(129.263,00)

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

0,00

0,00

118.732,00

99.880,00

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

1.681.472,00

1.767.243,00

Αποσβέσεις

25.886,00

70.843,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

2.217.970,00

2.411.311,00

Προβλέψεις

410.000,00

312.980,00

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

4.018.174,00
4.518.589,00

4.278.434,00
5.365.968,00

Αποµειώσεις ενσώµατων περ, στοιχείων
Αποτελέµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

67.425,00

0,00

6.422,00

0,00

185.908,00

207.563,00

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

219.068,00

(103.195,00)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

84.644,00

668.377,00

(73.735,00)

(577.118,00)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

(185.908,00)

(207.563,00)

Καταβεβληµένοι φόροι

(106.098,00)

(23.687,00)

138.199,00

218.937,00

0,00
(25.350,00)
0,00

(19.619,00)
0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

31/12/2015

31/12/2014

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01/01/2014 και 01/01/2013 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)

1.087.534,00

1.178.814,00

(587.119,00)
0,00

(91.280,00)
0,00

0,00

0,00

500.415,00

1.087.534,00

(Μείον):

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

Τόκοι εισπραχθέντες

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι οι χρήσεις 2006-2010. Σηµ. 6.29

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

2. Η εταιρεία έχει σχηµατισµένη την 31/12/2015 σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 40 χιλ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

χρήσεις.
3. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Μεταβολή δανειακών υποχρεώσεων

4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων

Μεταβολή υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)

που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.
5. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της κλειόµενης χρήσης 30, και στο τέλος της προηγούµενης χρήσης 31.
6. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας :
Συµµετοχή
(άµεση)

Χώρα
εγκατάστασης

Μέθοδος
Ενοποίησης

Επωνυµία
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
51%
Ελλάδα
Ολική
7. Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών , καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας
που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής:

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις

0,00
(19.619,00)

0,00
(85.771,00)

0,00
(137.868,00)

0,00

0,00

Κεφαλαιακή ενίσχυση από µετόχους
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

0,00
(85.771,00)

0,00
(137.868,00)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου
(α) + (β) + και
(γ) ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα

27.078,00
337.262,00

275.812,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

364.340,00

337.262,00

61.450,00

είναι κατώτερο από το 1/2 του µετοχικού κεφαλαίου.

626,41
27.427,45
123,00

δ) Υποχρεώσεις

72.712,52

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

98.154,75

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

24.712,45

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
8. Κατά την λήξη της τρέχουσας χρήσης δεν κατέχονται µετοχές της µητρικής εταιρείας .

0,00
(25.350,00)

11. Το θέµα έµφασης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στο γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων

Συναλλαγή ή υπόλοιπο (ποσά σε €)
α)

0,00

842,64

9. Στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2014. ∆εν έχει γίνει διόρθωση λάθους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων.
10. ∆εν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιµήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινοµήσεις
κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων.

Κορωπί,10 Μαίου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ TΟΥ ∆.Σ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΙΟΛΑΝΤΖΗΣ
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 2232 Α ΤΑΞΗ

