Εταιρεία Παιδικών Ενδυμάτων Ανώνυμος Εταιρεία
ΑΡ.Μ.Α.Ε:32760/01ΔΤ/Β/95/790

ΕΔΡΑ: Αλκαμένους 3 Περιστέρι TK 121 31

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(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 οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης 2017 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:

15/6/2018

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 €
31/12/2017

31/12/2016

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

5.813.570
192.619
217.956
5.023.457
3.045.964
966.843

5.971.267
86.022
218.507
4.398.899
3.261.345
954.232

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

15.260.408

14.890.271

2.898.000
(13.031.040)

2.898.000
(18.869.052)

(10.133.040)

(15.971.052)

01/01 31/12/2017

01/01 31/12/2016

11.791.833
6.946.994

10.928.474
6.635.159

1.052.599
299.066

1.362.738
12.766

299.066

12.766

(217.660)

-

81.406

12.766

01/01 31/12/2017

01/01 31/12/2016

11.917.890

10.910.383

(11.403.569)

(11.041.634)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

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

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

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

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)

-

-

(10.133.040)

(15.971.052)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

25.393.448

30.861.323

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

15.260.408

14.890.271

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

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

16.614.774
5.262.715
3.515.959

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

23.541.026
4.317.820
3.002.477

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε €

ποσά εκφρασμένα σε €
31/12/2017

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα)

Λειτουργικές δραστηριότητες
(15.971.052)

(15.986.670)

81.406
-

12.766
2.852

5.756.605,48

-

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Μεταφορά κερδών σε αποθεματικό
Μεταφορά Αναδιάρθρωσης Δανείων σε Αποθεματικό
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2017 και 31.12.2016 αντίστοιχα)

31/12/2016

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)
(10.133.042)

(289.566)
-

-

224.755

(131.250)

(201.320)
322

(123.116)
-

(15.971.052)
Επενδυτικές δραστηριότητες

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Στην έκθεση ελέγχου αναφέρονται τα εξής: α)1. Στη χρήση 2017 η εταιρία, αναδιάρθρωσε
το δανεισμό της με ευνοϊκότερους όρους. Λόγω της αναδιάρθρωσης, με βάση το ΔΛΠ 39 έγινε
προεξόφληση των δανείων σε παρούσες αξίες, με βάση τις συμβατικές εκροές και επιτόκιο
αναφοράς 6%. Οι διαφορές που προέκυψαν ποσού 8,1 εκ. €, δεν μεταφέρθηκαν σε όφελος
των αποτελεσμάτων όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 39, αλλά κατευθείαν σε πίστωση της
καθαρής θέσης, σε διακεκριμένο λογαριασμό. β) 2. Λόγω και του χειρισμού που έγινε
εξαιτίας της αναδιάρθρωσης του δανεισμού, η εταιρία, στη χρήση 2017, επιβάρυνε
κατευθείαν το λογαριασμό «Αποτελέσματα Εις Νέον» με ποσό 2.349.536 € με ισόποση
επίδραση στους λογαριασμούς του Ισολογισμού που αφορούν αναβαλλόμενους φόρους, ενώ
θα έπρεπε αυτή η επίδραση στον Ισολογισμό, να γίνει μέσω της Κατάστασης
Αποτελεσμάτων.γ)3. Η εταιρία εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια, γεγονός που υποδηλώνει
κινδύνους για τη βιωσιμότητα της. Η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι δεν υφίσταται κίνδυνος
για τη βιωσιμότητάς, όπως αυτός ορίζεται από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα,
συνυπολογίζοντας την πρόσφατη αναδιάρθρωση του δανεισμού της, το θετικό κεφάλαιο
κίνησης, την αύξηση του κύκλου εργασιών της, την κερδοφορία της και τις γενικότερες
προοπτικές της. Έτσι συνέταξε τις καταστάσεις της με βάση την «αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας». Οι εκτιμήσεις της διοίκησης σε ότι αφορά το ζήτημα της βιωσιμότητας
κρίθηκαν εύλογες από την πλευρά μας. Επίσης στην έκθεση αναφέρονται και τα
σημαντικότερα θέματα ελέγχου τα οποία , ήταν εξέχουσας σημασίας στον έλεγχο επί των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως
Τόκοι εισπραχθέντες

2. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφορά γίνεται στη σημείωση 5.17 των
οικονομικών καταστάσεων.

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

3. Οι επίδικες διαφορές της εταιρείας δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας.

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στη χρήση 2017 130 άτομα, σε σύγκριση με
126 την προηγούμενη χρήση.

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)

5. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 έχουν ως
31/12/2017

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
Σύνολο

16.206

25.216

(184.791)

(97.900)

(45.155)

-

(45.155)

-

(5.192)

(229.150)

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

347.757

576.907

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

342.565

347.757

31/12/2016

-

-

Περιστέρι, 15 Ιουνίου 2018

-

-

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

82.571

120.386

16.206

25.216

455.773
-

312.702
-

554.550

458.304

Ποθητός Στασινόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΚ 034156

6. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
Το Μέλος

Ο Οικονομικός Σύμβουλος

Απόστολος Μαστρόκαλος
Α.Δ.Τ. ΑΒ 277229

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

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

