«ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΤΤΑΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ : Παύλου Μελά 29 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 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016
(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

Ρούσσος Κωνσταντίνος Α.Μ.ΣΟΕΛ 16801

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 - €

31/12/2016

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

ΕΤΑΙΡΙΑ

14.909.928
232.175
33.360
65.307
9.038.880
14.618.131
1.686.148
40.583.929

30 Ιουνίου 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ετήσια)
31/12/2015
15.346.773
230.186
28.938
65.307
8.311.046
12.694.518
1.997.220
38.673.988

Ποσά εκφρασμένα σε - €
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Λοιπά συνολικά έσοδα
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2016
31/12/2015
5.745.059
6.355.414
-403.174
-656.640
-33.835
46.285
5.308.050
5.745.059

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)

Ποσά εκφρασμένα σε - €
4.200.000
1.108.050
5.308.050
13.269.967
2.602.874
4.773.794
14.629.244
35.275.879
40.583.929

4.200.000
1.545.059
5.745.059
13.984.349
2.605.211
3.742.250
12.597.118
32.928.929
38.673.988

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

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2016

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(EBIT)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

31/12/2015

18.071.638
3.454.166

18.775.275
3.768.468

684.840
-416.682
-403.174

545.217
-630.879
-656.640

-33.835

46.285

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-31/12/2016
1/1-31/12/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Απόσβεση Επιχορηγήσεων
Αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Άλλα μη ταμειακά έσοδα/έξοδα

-437.009

-610.355

-630.879

452.047
32.768
-55.432
-10.535

487.318
41.212
-60.585

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
Αγορές Χρεογράφων

1.119.780

1.176.096

-727.835
-1.486.438
1.972.323

-2.669.981
-643.837
1.931.945

-1.185.113
0
-308.676

-1.176.096
25.761
-1.458.902

-17.192

-210.812

1.800

2.000

-9.000

-1.038.978

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

1.155.137

1.032.535

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 και 2016 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 2016
110
31 Δεκεμβρίου 2015
108
(5) Οι διεταιρικές συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη της εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης την 31.12.2016 κατά την έννοια του
ΔΛΠ 24 είναι οι εξής:
i Πωλήσεις
1.743.854
ii Αγορές
450.415
iii Αγορές Παγίων
0
iv Απαιτήσεις
5.036.939
v Υποχρεώσεις
35.039
(6) Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού ευρώ 15.370.000 για εξασφάλιση τραπεζικών
χρηματοδοτήσεων το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων την 31/12/2016 είναι14.000.240 ευρώ.

63.101
-2.957

-1.758
-1.800

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

-416.682

1.000.000

Τόκοι εισπραχθέντες

8

Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου-καταθέσεις μετόχων
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια
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

1.750
-22.634

-247.791

1.693.582
-1.251.284
0
442.299
110.988
275.322
386.311

14.508.154
-13.051.220
395.268
1.852.202
145.509
129.813
275.322

Περιστέρι 30 Ιουνίου 2017
Ο Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΤΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΤΤΑ - ΧΑΖΑΠΗ

Α.Δ.Τ. Χ 721120

Α.Δ.Τ ΑΒ 667960

Ο Διευθυντής Οικον. Υπηρεσιών

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

