ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΕΕ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.83402602000 ΑΡ.ΜΑΕ:20912/04/Β/90/12
ΕΔΡΑ: Δωδώνης 31 15351 Παλλήνη Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Δημοσιευόμενα 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 ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΕΕ
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές
καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
(ποσά σε ευρώ)
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Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

31.12.2013

01.01 - 31.12.2014

01.01 - 31.12.2013

Λειτουργικές Δραστηριότητες
8.922.862

9.766.648

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

8.955.221

9.426.328

Υπεραξία

4.196.752

4.196.752

249.719

254.516

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες

946.843

1.475.226

Αποσβέσεις

2.657.578

1.948.637

(Κέρδη)/ζημιές από πώληση ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων

155.044

397.968

26.084.019

27.466.075

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ζημίες προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα

(3.015.446)

1.516.322

1.563.841

(12.062)

92

1.487.455

1.201.825

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

Μετοχικό Κεφάλαιο (4.786.668 μετοχές των € 0,50)

2.393.334

(Αύξηση)/Μείωση:

(3.209.869)

2.393.334

(935.753)

Αποθέματα

(816.535)

1.457.581

Εμπορικές απαιτήσεις

18.531.990

18.479.182

298.172

569.790

6.763.131

5.362.270

Προμηθευτές

1.597.251

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.307.262

Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

26.900.554

26.008.493

26.084.019

27.466.075

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

-

(24.422)

528.383

(357.790)

Τόκοι πληρωθέντες
Φόροι πληρωθέντες
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού

Κύκλος εργασιών
Μικτά Κέρδη

10.249.191
4.605.914

10.914.815
4.853.051

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων

Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

(1.056.534)

(1.813.621)

Εισπράξεις από πιστωτικούς τόκους

(2.543.989)
(2.274.116)

(3.015.446)
(2.810.176)

Ζημιές προ φόρων
Ζημιές μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά & απομειωμένα(σε €)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

-

-

(2.274.116)
(0,4751)

(2.810.176)
(0,5871)

459.788

(249.780)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
31.12.2014
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα μετά από φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

31.12.2013

1.457.581

4.267.757

(2.274.116)
(816.535)

(2.810.176)
1.457.581

273.513

103.366

(90.674)

(142.075)

Αύξηση/(Μείωση):

Αύξηση/(μείωση) λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Ταμειακές (εκροές) για λειτουργικές δραστηριότητες

01.01 - 31.12.2013

792.462

(708.941)

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

(Αύξηση)/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων

01.01 - 31.12.2014

17.908

45.123

Προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων

Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης

691.880

-

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(2.543.989)

Προσαρμογές για:

(196.969)

(124.319)

(1.487.455)

(1.202.137)

(38.495)
(36.876)

(41.011)
(12.693)
12.252

4.796
(1.723)
(1.261.592)

(47.129)
(583.396)

(246.158)

(1.066.358)

Πωλήσεις ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων

-

312

84.669

40.466

(161.489)

Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρη μεταβολή μακροπρόθεσμου δανεισμού
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Ταμειακές εισροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

52.808
1.400.861
1.453.669

(1.025.580)
18.037
1.095.034
1.113.072

Καθαρή αύξηση /(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων

30.589

(495.904)

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους

14.123

510.027

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους

44.711

14.123

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Το Θέμα έμφασης που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφορά:
α. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων έχει καταστεί αρνητικό με συνέπεια να συντρέχουν οι προυποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48
του Κ.Ν 2190./1920
β. Η Εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα για αναδιάρθρωση του τραπεζικού της δανεισμού έτσι ώστε να καταστούν
βιώσιμα και εξυπηρετίσιμα. Σε περίπτωση μη εξεύρεσης αμοιβαίας λύση τότε υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα για την ομαλή και απρόσκοπτη
συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας.
2. Η Εταιρεία σύμφωνα με την από 27/12/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δημοσιεύει προαιρετικά τις Οικονομικές
Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
3. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις
30 Απριλίου 2015.
4. Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2013 στα 48 και 54 άτομα αντίστοιχα.
5. 'Εχει συσταθεί υποθήκη επί των ακινήτων της εταιρείας και του μηχανολογκού της εξοπλισμού ύψους €22,2 εκατ. υπέρ των πιστωτών της.
6. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή τις λογιστικές εκτιμήσεις.

9. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην Οικονομική Κατάσταση της Εταιρείας. Το ποσό των προβλέψεων για τις ανωτέρω υποθέσεις είναι € 0.
10. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας που κατέχονται από την ίδια.
11. Το σύνολο των λοιπών προβλέψεων για την Εταιρεία είναι € 0.
12. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεμένα μέρη όπως αυτά
ορίζονται στο ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:
(Ποσά σε ευρώ)
31/12/2014
31/12/2013
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
2.861.176
3.389.638
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις
1.080.645
357.617
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
245.438
223.301

7. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της "Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε." με τη

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

-

-

μέθοδο της Καθαρής Θέσης

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

-

-

8. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010.
13. Οι κεφαλαιακές επενδύσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2014 ανέρχονται σε € 246.158 (2013: € 1.066.358)

Παλλήνη, 30 Απριλίου 2015
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