«AMALAGOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12680819000
Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Σεπτεμβρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , ενοποιημένες και μη , κατά τα Δ.Λ.Π. )
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες , που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις , στοχεύουν σε µία
γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της '' AMALAGOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε. ''. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη , πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή η
άλλη συναλλαγή με τον εκδότη , να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη , όπου αναρτώνται οι
οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
Αρμόδια Υπηρεσία :

Γ.Ε.ΜΗ ΔΡΑΜΑΣ

Διεύθυνση διαδικτύου :

www.amalagos.com

Διαχειριστής :
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων :

Ιωάννης Γαλόπουλος

Νόμιμος Ελεγκτής:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΜΠΡΑΓΟΣ - Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14981

Ελεγκτική εταιρεία:

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

Με σύμφωνη γνώμη

26 Μαρτίου 2015

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

392,00
21,62

Αποθέµατα

72.759,92

Απαιτήσεις από πελάτες

47.648,71

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

30.601,69
151.423,94

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

10.000,00

Εταιρικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

(572,69)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)

9.427,31

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

141.996,63

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

141.996,63

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

151.423,94

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
1/9/2013-31/12/2014
170.018,43

Κύκλος εργασιών

22.850,84

Μικτά κέρδη
Κέρδη/ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

(548,66)

Κέρδη/ζημίες προ φόρων

(594,31)

Κέρδη/ζημίες μετά από φόρους (Α)

(572,69)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη/ζημίες μετά από φόρους ανά μερίδιο-βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μερίδιο (σε €)
Κέρδη/ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων

(572,69)
(0,06)
(450,66)

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
31/12/2014
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.09.2013)
Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου κατά την σύσταση
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2014)

0,00
10.000,00
-572,69
9.427,31

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
2η Εναλλακτική : Έμμεση μέθοδος
1/9/2013-31/12/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες

(594,31)

Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

98,00

Αποσβέσεις

(57,48)

Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

94,80

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

(72.759,92)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(71.854,10)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

141.996,63

Μείον:
(94,80)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

-

Καταβεβληµένοι φόροι

(3.171,18)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

(490,00)

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

57,48

Τόκοι εισπραχθέντες

(432,52)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από καταβολή εταιρικού κεφαλαίου

10.000,00

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

10.000,00

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)
+ (β) + (γ)

6.396,30
-

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

6.396,30

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η εταιρεία είναι μέλος του ομίλου της εταιρείας '' ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.'' , η οποία έχει έδρα στην
Ελλάδα , και συμμετέχει με ποσοστό 100% στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας , την οποία και ενοποιεί με τη
μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
2. Η εταιρεία συστάθηκε στις 1/9/2013 και συνέταξε για πρώτη φορά οικονομικές καταστάσεις
3. Η εταιρεία για την χρήση 1/9/2013-31/12/2014 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/9/2013-31/12/2014. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις).»
4. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη.
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
που να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
6. Η εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό στην περίοδο 1/9/2013-31/12/2014.
7. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές , καθώς και λοιπές προβλέψεις.

8. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 :
31/12/2014
- Έσοδα

0,00

- 'Εξοδα

172.428,20

- Απαιτήσεις

0,00

- Υποχρεώσεις

127.086,68

- Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης

0,00

- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00

- Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00

Αδριανή Δράμας , 26 Μαρτίου 2015

Ο Διαχειριστής

Ιωάννης Γαλόπουλος
Α.Δ.Τ. AH 390874

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Παναγιώτης Κογκαλίδης
A.Δ.Τ. ΑΕ 203573

