ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
επιλογή ή συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:
Αδριανουπόλεως 45, 160 70 Καισαριανή
40724/01/Β/98/281
Αριθμός Μητρώου Ανώνυμων Εταιρειών:
2981401000
Αριθμός ΓΕΜΗ:
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία):
19 Ιουλίου 2017
Νόμιμοι ελεγκτές:
Παναγιώτης Χριστόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 28481)
Ελεγκτική εταιρεία:
Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Γνώμη χωρίς επιφύλαξη με έμφαση
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:
www.kek-elta.gr

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παναγιώτης Καλαϊτζίδης
Παναγιώτης Μαλέσκος
Γεώργιος Μπουτεβέλης
Μιχαήλ Κυπραίος
Δέσποινα Χαλκίδη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Πρόεδρος Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος Δ.Σ
Δ/νων Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Εμμεση μέθοδος) (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων

01/01-31/12/2016

01/01-31/12/2015

(243.860)

8.150

22.810
(221.050)

9.974
(1.478)
16.646

60.960
146.819

90.431
(84.626)

-

(3.580)

(13.271)

18.871

-

(21.210)
1.478

-

(19.732)

-

-

(13.271)

(861)

80.016
66.745

80.877
80.016

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

6.982
408.005
70.984
485.971

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

29.764
472.001
81.247
583.012

Αποσβέσεις
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων Εταιρείας
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (β)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (γ)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)

24.674
390.823
415.497
198.900
(128.425)
70.475
70.475

24.674
244.004
268.678
198.900
115.434
314.334
314.334

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)

485.971

583.012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μείον:
Καταβεβλημένοι φόροι

Σύνολο εισροοών /(εκροών)από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες / (πληρωθέντες)

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

01/01-31/12/2016

01/01-31/12/2015

451.058
(92.079)
(243.860)
(243.860)
(243.860)

772.145
105.085
16.646
6.672
8.150
(6.340)
1.810

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

-

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών λήξης χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Δεν έχει επέλθει μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές ή εκτιμήσεις κατά την τρέχουσα χρήση σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση, δε ν έχει γίνει διόρθωση
λογιστικού λάθους των Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
3. Ο αριθμός του αποσπασμένου απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2016 ανέρχεται σε 7 άτομα έναντι 8 ατόμων για την προηγούμενη χρήση 2015
(παράγραφος 5.12).
4. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 19/7/2017 και περιλαμβά νονται στις
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας ΕΛΤΑ Α.Ε. που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με π οσοστό 70%.
5. Στη χρήση 2016, για το διάστημα από 19/7/2016 έως και 31/12/2016 οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου ανέρχονται σ ε ποσό ευρώ
21.231,37. Στη χρήση 2015 δεν υπάρχουν αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009 (περαίωση) ενώ η χρήση 2010 δεν έχει ελεγχθεί φορο λογικά. Για τις
χρήσεις 2011, 2012 και 2013 ελέγχθηκε με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και η χρήση 2014, 2015 και 2016 ελέγχεται με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν 4174/2013.
7. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας καθίσταται μικρότερο του 1/2 του μετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρ έχει περίπτωση
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Η περιγραφείσα κατάσταση ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους
αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. Όπως αναφέρεται στη σημείωση 5.5.1. των χ ρηματοοικονομικών
καταστάσεων, η Διοίκηση της εταιρείας έχει σχεδιάσει την λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέ σης και την ομαλή
συνέχιση των δραστηριοτήτων της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων που
συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα)
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους
Λοιπές προσαρμογές
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα)

01/01-31/12/2016

01/01-31/12/2015

314.334
(243.860)
70.474

312.524
1.810
314.334

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παναγιώτης Καλαϊτζίδης
Α.Δ.Τ. Φ 184348

Γεώργιος Μουτεβελής
Α.Δ.Τ.: ΑΑ 103094

Αλ. Παπαζέκος
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε.: 2575/ Α' ΤΑΞΕΩΣ

