ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟY Α.Ε.: 35872/84/Β/96/03)
∆ήµος Χίου , Ν. Χίου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡHΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2014 ως 31 ∆εκεµβρίου 2014
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 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.
Αρµόδια Υπηρεσία: Νοµαρχία Χίου
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.proteussa.com
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των οικονοµικών καταστάσεων: 27 Μαρτίου 2015

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Στυλιανός Μ. Ξενάκης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ:11541)
Ελεγκτική εταιρεία: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( Ποσά εκφρασµένα σε €)

31/12/2014

Μπελλές Αριστείδης

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Χαβιάρας Νικόλαος

Αντιπρόεδρος

Χαχλάκης Αντώνης

Μέλος

Παιδακάκης Ιωάννης

Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

31/12/2013
Πωλήσεις
Μικτά Κέρδη / (ζηµίες)
Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο Ενεργητικού

197.457
1.543

135.048
715

1.488.264
836.673

1.406.281
1.701.433

174.218

192.783

2.698.155

3.436.260

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

60.000

60.000

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

665.637

712.746

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)

725.637

772.746

121.907

105.953

Λοιπές βραχυπροθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

353.340

494.635

246.130

362.478

-Ιδιοκτήτες µητρικής
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από
φόρους (Β)

39.899

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

286.029

353.272

120,3570

177,2509

427.893

519.374

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε € )
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

31/12/2013
3.284.697
709.636
496.860

(9.206)

-Ιδιοκτήτες µητρικής
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

31/12/2014
3.294.437
675.606
405.269

1.850.611

2.557.561

1.972.518
2.698.155

2.663.514
3.436.260

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
31/12/2014

31/12/2013

772.746
286.029
(333.138)
725.637

510.912
353.272
(91.438)
772.746

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
1. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν ενδέχεται
να έχουν σηµαντική επίπτωση στη οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( Ποσά εκφρασµένα σε €)
Εµµεση Μέθοδος
31/12/2014

31/12/2013

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον/µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού

Πιστωτικοί Τόκοι

353.340

494.635

22.624
(981)
2.234

22.514
(3.702)
(568)

(179)

(55)

Λοιπά µη ταµιακά κονδύλια

214

(2.239)

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

920

2.280

Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων
(Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών )
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα
Kαταβεβληµένοι Φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

(81.983)
932.421
470.685

562.792
(69.363)
(756.297)

(844)
(215.120)
1.483.331

(1.384)
(219.084)
29.529

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

απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεµένα
µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
31/12/2014
α) 'Εσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

2.141.731
95.898
371.084
50.014
57.106
3.774

5. Οι προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2014

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικα χρήσεις παρατίθενται στη σηµείωση 8 των οικονοµικών καταστάσεων.
3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 σε 14 άτοµα
και κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 σε 16 άτοµα.
4. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως και τα υπόλοιπα των

-

(2.684)

179
179

55
(2.629)

(1.433.415)
(1.433.415)

(22.573)
(22.573)

Προβλέψεις σχετικές µε επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Προβλέψεις σχετικές µε ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Λοιπές προβλέψεις

40.000
8.625

Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά τη µη ληφθείσα άδεια Προσωπικού.
6. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό της εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Α.Ε." µε έδρα την Ελλάδα. Η Συµµετοχή της στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι 50% και ενσωµατώνεται µε τη µέθοδο της
ολικής ενοποίησης.
7. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2014 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να
διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσεως (α) + (β) + (γ)

50.095

4.327

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως

14.843

10.516

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

64.938

14.843

Χίος, 27 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆/ΝΤΗΣ

ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ ΑΒ 347823

ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 593929

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.∆.Τ ΑΗ 935562

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 264939

31/12/2013
40.000
9.606

