ΕΛΛΑΣ ΦΙΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44883/06/Β/99/27, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 90, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, 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 ΕΛΛΑΣ ΦΙΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Συνιστούμε
επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία , να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας ,όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις
καθώς και η Έκθεση του νόμιμου ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε € )
Αρμόδια Υπηρεσία:
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου:
Πολυχρονίδης Πολύκαρπος
Παπαδόπουλος Παντελεήμων
Σπανδωνής Λάσκαρης
Πολυχρονίδης Γεώργιος
Σωτήρογλου Εμμανουήλ
Ημερομηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Υπουργείο Ανάπτυξης
www.hellasfin.gr

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος ∆.Σ.
Μέλος ∆.Σ.
Μέλος ∆.Σ.
29 Αυγούστου 2013
Παναγιώτης Βασ. Πάτσης
PKF - ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Γνώμη με επιφύλαξη

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετα από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
Προτεινόμενο μέρισμα ανα μετοχή

30.06.2013
2.453.925,35
1.735.625,43
586.367,00

30.06.2012
1.009.504,97
531.048,64
-258.240,49

552.307,15
344.734,68
344.734,68

-294.133,85
-246.765,64
-246.765,64

344.734,68

-246.765,64

0,00

0,00

626.292,95

-227.976,11

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε € )
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
30.06.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.222.648,24
63.940,35
438.361,42
736.124,86
2.461.074,88

30.06.2012
1.220.028,38
129.329,25
168.646,93
358.407,74
1.876.412,31

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

1.059.474,00

1.127.100,00

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Σύνολο Καθαρής θέσης (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

223.235,60
1.282.709,60
0,00
101.236,98
557.638,54
519.489,76
1.178.365,27
2.461.074,88

-189.125,08
937.974,92
0,00
95.031,89
569.757,89
273.647,60
938.437,38
1.876.412,31

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε € )
30.06.2013

30.06.2012

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

552.307,15

(294.133,85)

39.925,95
1.049,24

30.264,38
(2.105,06)

(1,03)
34.060,88

(10,99)
35.904,35

(328.186,92)
131.819,52

164.789,67
113.482,76

(34.060,88)
(18.304,84)

(35.479,70)
(50.831,85)

378.609,07

(38.120,29)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε € )
30.06.2013
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.07.2012 και
01.07.2011 αντίστοιχα)

Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (30.06.2013 και
30.06.2012 αντίστοιχα)

937.974,93

344.734,68
1.282.709,60

30.06.2012
1.184.740,57

(246.765,64)
937.974,93

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Αγορά ιδίων μετοχών
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

(42.545,81)
1,03
0,00

(2.120,42)
10,99
0,00

(42.544,78)

(2.109,43)

0,00
(12.119,35)

0,00
0,00

(12.119,35)
323.944,94
27.053,49
350.998,43

0,00
(40.229,72)
67.283,21
27.053,49

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 30.06.2008.
2. Το θέμα επιφύλαξης της Έκθεσης ελέγχου, αναφέρεται στο γεγονός ότι ότι για τις χρήσεις 30.06.2011 έως και 30.06.2013 η Εταιρεία δεν έχει αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, παράγραφος 5, Ν. 2238/1994 και υπόκειται στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις.
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.06.2013 ανερχόταν σε 28 άτομα ενώ την 30.06.2012 σε 17 άτομα
4. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίσταται προσημείωση υποθήκης ποσού € 940.000,00.
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές, που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
6. Οι συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, εμφανίζονται παρακάτω:
30.06.2012
30.06.2013
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
0,00
0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησ
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
0,00
0,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
γ) Απαιτήσεις
0,00
0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
δ)Υποχρεώσεις
0,00
0,00
Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2013

30.06.2013
398.723,71
269.452,15
0,00

30.06.2012
18.763,36
170.800,00
0,00

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
Α.∆.Τ. Φ 157453

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Α.∆.Τ. Χ 260263

ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ
Α.∆.Τ. ΑΒ 698232
Αρ. Αδ. Α Τάξης 0073934

