Εταιρεία Παιδικών Ενδυμάτων Ανώνυμος Εταιρεία
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "Εταιρεία Παιδικών Ενδυμάτων Α.Ε." Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν
προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτκή επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας καθώς και στην διεύθυνση www.balance-epe.gr όπου έχουν αναρτηθεί με βάση τα Διεθνή Λοστικά Πρότυπα" οι οκονομικές
καταστάσεις της χρήσησς 2013 καθώς και η "συνοπτική" και αναλυτική Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Αρμόδια Υπηρεσία- Νομαρχία:

Νομαρχία Αθηνών

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.alouette.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:

30 Απριλίου 2015

Ποθητός Στασινόπουλος ‐ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Απόστολος Μαστρόκαλος‐Μέλος
Θωμάς Ριζόπουλος ‐ Μέλος

Ελεγκτική εταιρεία:

Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος (Α.Μ.
ΣΟΕΛ 14261)
Grant Thornton

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Γνώμη με επιφύλαξη - Θέματα έμφασης

Νόμιμος ελεγκτής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε €

ποσά εκφρασμένα σε €
31/12/2014

31/12/2013

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

6.009.173
100.532
237.553
4.857.132
2.971.050
950.410

6.092.081
107.510
260.128
8.831.761
4.521.937
761.013

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

15.125.849

20.574.430

2.898.000
(16.796.684)

2.898.000
(11.210.611)

01/01 31/12/2014

01/01 31/12/2013

9.684.716
5.240.271

9.748.575
4.020.303

(4.232.054)
(5.586.073)

1.303.185
(486.207)

(5.586.073)

(626.207)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµίες)
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
-

-

(5.586.073)

(626.207)

(57,8300)

(6,4825)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)

(13.898.684)

(8.312.611)

-

-

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)

(13.898.684)

(8.312.611)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

21.671.974
3.454.485
‐
3.898.074

‐
766.398
20.465.482
7.655.161

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

29.024.533

28.887.041

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

15.125.849

20.574.430

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛ ΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1.403.780

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚ ΩΝ ΡΟΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε €

ποσά εκφρασμένα σε €
31/12/2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)

(4.131.216)

01/01 31/12/2014

31/12/2013

01/01 31/12/2013

Λειτουργικές δραστηριότητες
(8.312.611)

(7.686.404)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
Διανομή μερίσματος χρήση 2013
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών

(5.586.073)
‐
‐
‐

(626.207)
‐
‐
‐

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

(13.898.684)

(8.312.611)

Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων
Τόκοι πληρωθέντες
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

10.231.917

9.740.756

(10.271.453)
‐
‐
‐

(10.186.450)
(331.092)
(15.268)
‐

(39.536)

(792.055)

(10.951)
‐

(11.432)
‐

Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η Γνώμη με επιφύλαξη στην έκθεση ελέγχου αφορά στο γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί
η διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανειακών συμβάσεων με τις τράπεζες και ως εκ τούτου οι
δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας € 21.671.974 θα έπρεπε να εμφανίζονται στις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις και όχι στις Μακροπρόθεσμες. Τα θέματα έμφασης αφορούν
στην ύπαρξη αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, οι οποίες ενδέχεται να θέτουν σε αμφισβήτηση την
αρχή της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρείας καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής των άρθρων 47, 48 του κωδ. ν 2190/1920.

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών κλπ
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών,
αξιόγραφων)
Τόκοι εισπραχθέντες

2. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφορά γίνεται στη σημείωση 9.1 των
οικονομικών καταστάσεων.
3. Οι επίδικες διαφορές της εταιρείας δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας.
4. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί σωρευτικά ανά περίπτωση, αναφέρονται
παρακάτω:
Απαιτήσεις από χρεώστες
Λοιπές προβλέψεις
Πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού
Προβλέψεις για επιφαλείς προκαταβολές
Προβλέψεις για απώλειες από εμπορικές απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2014

31/12/2013

11.000
599.000
378.007
264.280
1.447.092

11.000
140.000
378.007
264.280
1.447.092

2.699.378

2.240.378

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της παρούσας χρήσης ήταν 126
άτομα, ενώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης 134.

6. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 έχουν ως
εξής:

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη
Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη
Συναλλαγές και αμοιβές Βασικών Διοικητικών Στελεχών
Έσοδα από συναλλαγές με Βασικά Διοικητικά Στελέχη
Απαιτήσεις από Βασικά Διοικητικά Στελέχη
Υποχρεώσεις σε Βασικά Διοικητικά Στελέχη

31/12/2014

31/12/2013

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

13.759

82.839

‐
‐
‐

‐
‐
‐

Μερίσματα εισπραχθέντα
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

‐

‐

‐
‐

‐
1.647

‐
‐

‐
‐

(10.951)

(9.785)

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
895.871

‐
‐
‐

‐
‐
‐

-

895.871

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)

(50.487)

94.031

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

281.568

187.537

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

231.081

281.568

Περιστέρι, 30 Απριλίου 2015
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

7. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
Ποθητός Στασινόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΚ 034156

8.Όλα τα ποσά εμφανίζονται σε ευρώ. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

Το Μέλος

Ο Οικονομικός Σύμβουλος

Απόστολος Μαστρόκαλος

Ευάγγελος Καλπίας
Α.Δ.Τ. ΑΗ 282577, ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ
Α΄0027844

Α.Δ.Τ. ΑΒ 277229

