«ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΤΤΑΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ : Αρκαδίας 18 Περιστέρι Αττικής - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 7895/01ΔΤ/B/86/124 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 321801000
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014
(δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, 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 " «ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΤΤΑΣ» ΑΕΒΕ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία ή Πρωτοδικείο

Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Αθηνών Δ/νση Δυτικής Αττικής
Τμήμα Α.Ε

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βαρδαραμάτος Σωτήριος Α.Μ.ΣΟΕΛ 12851

Διεύθυνση διαδικτύου

www.attiki-pittas.gr

Ελεγκτική εταιρεία

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.

Γεώργιος Πίττας, Αλεξάνδρα Χαζάπη, Λορέντζος Χαζάπης,
Αικατερίνη Χαζάπη, Μαρία Πίττα , Ισμήνη Πίττα
,Κωνσταντίνος Μεσσήνης

Τύπος Εκθέσεως Ελέγχου

Γνώμη με επιφύλαξη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια)
Ποσά εκφρασμένα σε - €

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2014

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

26 Μαΐου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ετήσια)
Ποσά εκφρασμένα σε - €
31/12/2013

15.772.490
80.393
30.505
5.641.065
12.373.695
1.886.631
35.784.779

14.948.352
827
37.707
7.466.378
11.390.196
1.587.298
35.430.758

4.200.000
2.155.414
6.355.414
4.487.790
2.580.337
12.572.459
9.788.780
29.429.365
35.784.779

4.200.000
2.930.290
7.130.290
3.700.370
2.208.786
12.992.877
9.398.435
28.300.468
35.430.758

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Λοιπά συνολικά έσοδα
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2013
31/12/2013
7.130.290
7.815.527
-659.277
-685.237
-115.599
6.355.414
7.130.290

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ετήσια)
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης

Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ) = (α) + (β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ετήσια)
Ποσά εκφρασμένα σε - €

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2014

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημίες)

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-31/12/2014
1/1-31/12/2013

Ποσά εκφρασμένα σε - €

31/12/2013

17.698.702
3.389.773

17.635.819
3.531.817

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(EBIT)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους

505.395
-695.651
-659.277

652.479
-405.407
-685.237

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

-115.599

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

-774.876

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Άλλα μη ταμειακά έσοδα/έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργ. δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Αγορές Χρεογράφων

-695.651

-405.407

490.092
82.323
-2.111
-139.241
1.201.046

473.642
68.190
-164.617
-114.242
-119.569
1.057.886

1.825.313
-1.230.066
576.089

2.663.553
-569.318
-916.627

-1.201.046
-149.370

-1.057.886
-342.772

757.378

572.833

-1.152.494
11.053
-16.121

-593.521

-1.157.562

-599.508

-747.819

Πωλήσεις χρεογράφων

741.833

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

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)

995.488

1.126.121

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
(1) Ο τύπος της έκθεσης ελέγχου είναι γνώμη με επιφύλαξη επειδή:α)Μη σχηματισμός επιπλέον πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις β) οι
φορολογικές δηλώσεις για τη χρήση 2010 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές . Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που πιθανόν θα καταλογισθούν.
(2) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία αποφάσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν σημαντική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και ως εκ τούτου δεν έχει σχηματιστεί καμία πρόβλεψη για τέτοιου είδους
υποθέσεις.
(3)Τo σωρευτικό ποσό των προβλέψεων που έχει διενεργηθεί από την εταιρία αφορά την κάλυψη ενδεχόμενων επισφαλειών και ανέρχεται
σε 1.118 χιλ ευρώ
(4) Ο μέσος όρος του απασχολουμένου προσωπικού της εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ήταν: 31
Δεκεμβρίου 2014
105
31 Δεκεμβρίου 2013
111
(5) Οι διεταιρικές συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη της εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης την 31.12.2014 κατά την έννοια του
ΔΛΠ 24 είναι οι εξής:
i Πωλήσεις
811.190
ii Αγορές
546.957
iii Αγορές Παγίων
1.780.000
iv Απαιτήσεις
3.292.968
v Υποχρεώσεις
934.520
(6) Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού ευρώ 7.800.000 για εξασφάλιση τραπεζικών

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου-καταθέσεις μετόχων
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια

369.113

Εξοφλήσεις Δανείων
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

369.113
-31.071

-910.449
996.408
85.958
59.283

160.885
129.813

101.601
160.885

Περιστέρι 26 Μαΐου 2015
Ο Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ο Διευθυντής Οικον. Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΤΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ 721120

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΤΤΑ - ΧΑΖΑΠΗ
Α.Δ.Τ ΑΒ 667960

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 099000
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε 8074

