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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 ΔΛΠ)
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 ΒΜΛ ΑΒΕΕ. 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.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

31/12/2015

31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

01/01-31/12/2015
Κύκλος εργασιών

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

16.121,95

(608.052,24)

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

29.623,21

(842.927,45)

6.281,46

(968.284,66)

9.039,67

(927.226,22)

1.949.512,44

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

0,00

4.019,84

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

0,00

0,00

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων

Αποθέματα

0,00

0,00

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)

57.636,96

77.094,36

301.738,34

359.534,74

2.299.376,67

2.390.161,38

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

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)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

147.872,86

Μικτά κέρδη / (ζημίες)

1.940.001,37

Απαιτήσεις από πελάτες

01/01-31/12/2014

16.121,95

0,00

0,00

9.039,67

(927.226,22)

0,08

(8,06)

0,00

0,00

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

Μετοχικό Κεφάλαιο

338.100,00

338.100,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

(4.335.566,16)

(4.344.605,83)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας (α)

(3.997.466,16)

(4.006.505,83)

0,00

0,00

(3.997.466,16)

(4.006.505,83)

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

0,00

0,00

490.814,40

52.997,60

και αποσβέσεων

43.154,12

(826.831,82)

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

01.01-31.12.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

6.281,46

(968.284,66)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

245.746,73

245.746,73

Αποσβέσεις

13.530,91

16.095,63

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

5.560.281,70

6.097.922,89

Προβλέψεις

0,00

0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

6.296.842,83
2.299.376,67

6.396.667,22
2.390.161,38

Συναλλαγματικες Διαφορές
Αποτελέματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

0,00

0,00

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
31/12/2015

31/12/2014

(4.006.505,83)

(3.079.279,61)

9.039,67
0,00

(927.226,22)
0,00

0,00

0,00

(3.997.466,16)

(4.006.505,83)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)

0,00

23.341,75

125.357,21

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01/01/2015 και 01/01/2014 αντίστοιχα)

0,00

95.370,93
1.862.154,87

(97.066,18)

(644.668,81)

(23.341,75)

(125.357,21)

(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

0,00

41.058,44

(20,75)

401.726,40

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

0,00
77.233,05

Τόκοι εισπραχθέντες

0,00

0,00

1. Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση είναι η χρήση 2010.

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

0,00

0,00

2. Η εταιρεία έχει σχηματισμένη την 31/12/2015σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 20 χιλ. για τις ανέλεγκτες φορολογικά

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

χρήσεις. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί σωρευτικά την 31/12/2015 ανέρχονται σε € 211 χιλ.
3. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0,00

0,00
(402.976,42)

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

Μεταβολή υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

0,00

0,00

0,00
(0,00

0,00
(402.976,42)

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

(20,75)

(1.250,02)

163,38

1.413,40

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

142,63

163,38

Μεταβολή δανειακών υποχρεώσεων

που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

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

5. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της κλειόμενης χρήσης 0, και στο τέλος της προηγούμενης χρήσης 0.
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 σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2015, καθώς και τα
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 Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στο γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατά την

Συναλλαγή ή υπόλοιπο (ποσά σε €)
α)

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

31.12.2015 έχουν καταστεί αρνητικά, καθώς και στην απαραίτητη λήψη μέτρων για την οικονομική υποστήριξη

0,00

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

της εταιρείας από τους μετόχους.

γ) Απαιτήσεις

0,00

δ) Υποχρεώσεις

4.805.108,92

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

0,00

9. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2015. Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων.
10. Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινομήσεις κονδυλίων
των οικονομικών καταστάσεων πλην αυτών που αναφέρονται στη Σημ.IV.5 της οικονομικής έκθεσης.

Κορωπί, 26/05/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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