
Γ.Ε.Μ.Η. 1862901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70613/01ΝΤ/Β/11/15)  /  Διεύθυνση έδρας Εταιρείας : Ακαδημίας 5, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ της χρήσεως από 01.01.2017 έως 31.12.2017

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190/20 άρθρο 135, από επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά Δ.Λ.Π.)
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ

Αρμόδια Υπηρεσία – Νομαρχία  :    Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Γ.Ε.Μ.Η. -  Ιωάννης Ρόβης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διεύθυνση διαδικτύου : -  Κωνσταντίνος Καγγελίδης, Αντιπρόεδρος

Ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες -  Ευστάθιος Ταυρίδης, μέλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : -  Πάρις Κοκορότσικος, μέλος

Ελεγκτική Εταιρία : -  Σοφοκλής Ρόβης, μέλος

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ετήσια ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ ετήσια ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      31.12.2017      31.12.2016 01.01 -  31.12.2017 01.01 -  31.12.2016

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 18.331,99            27.791,73            Λειτουργικές δραστηριότητες

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,10                     0,10                     Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες ) 8.337,35 10.432,81

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.295,02              4.723,18              Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποθέματα -                        -                        Αποσβέσεις 3.616,85 13.188,68

Απαιτήσεις από πελάτες 175.767,95          244.974,45          Προβλέψεις -9.583,22 1.950,62

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 130.633,36          94.026,29            Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (41,62) (35,49)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 331.028,42          371.515,75          643,07 572,84

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων                           -                               -     

Μετοχικό Κεφάλαιο 60.000,00            60.000,00            Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 88.039,91 6.533,01

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 126.324,76          134.706,74          (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (23.891,47) (10.079,42)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων  (α) 186.324,76          194.706,74          Μείον:

Μη ελέγχουσες συμμετοχές    (β) -                        -                        Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (388,15) (307,30)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   (γ) = (α)+(β) 186.324,76          194.706,74          Καταβεβλημένοι φόροι (5.804,32) (29.021,55)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις -                        -                        Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 60.928,40 (6.765,80)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 24.324,13            25.223,54            

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις -                        -                        Επενδυτικές δραστηριότητες
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 120.379,53          151.585,47          Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων                           -                               -     

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 144.703,66          176.809,01          Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.023,00) (9.439,10)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 331.028,42          371.515,75          Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 7.890,00                           -     

Τόκοι εισπραχθέντες 17,51 35,49

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 5.884,51 (9.403,61)

ετήσια ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου                           -                               -     

01.01 - 31.12.2017 01.01 - 31.12.2016 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια                           -                               -     
Κύκλος Εργασιών 752.097,82 800.765,11 Εξοφλήσεις δανείων                           -                               -     
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 124.104,25 130.298,22 Μερίσματα πληρωθέντα                           -                               -     

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

8.962,91 10.970,16 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + 

(β) + (γ) 66.812,91 (16.169,41)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 8.337,35 10.432,81 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 49.934,07 66.103,48
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους  (α) 1.017,97 3.327,71 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 116.746,98 49.934,07

Κατανέμονται σε: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετόχους Εταιρίας 1.017,97 3.327,71 ετήσια ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Μετόχους Μειοψηφίας -                        -                        Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2017 31.12.2016

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (β) (9.399,95) 1.793,34 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα) 194.706,74 189.585,69

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α+β) -8.381,98 5.121,05

-8.381,98 5.121,05
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) -                        -                        Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα) 186.324,76 194.706,74

Προτεινόμενο μέρισμα ανα μετοχή (σε €)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
12.579,76 24.158,84

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                  

& Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Ρόβης

Α.Δ.Τ.  ΑΕ 008006

              Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

              Γκοτζιαμάνης Γρηγόριος
                Λογιστής Α΄τάξης Αρ.Αδ.Ο.Ε.Ε.  0012985  / Α.Δ.Τ.  ΑΚ 641398

Κέρδη / (ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους από Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα

Αθήνα,  24 Απριλίου 2018

Το Μέλος του Δ.Σ.

Ευστάθιος Γ. Ταυρίδης

Α.Δ.Τ.  ΑΗ 177920

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων

ΒΕΛΛΟΥΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ. "ΒΕΛΛΟΥΜ Α.Ε."

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΒΕΛΛΟΥΜ Α.Ε.".  Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 

οποιαδήποτε είδους επενδυτική ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή.

Περιφέρεια Αττικής

1862901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 

www.vellum.gr

Τρίτη, 24 Απρίλιος 2018

Γεώργιος Ν. Νίκου Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 21841

KSi  Greece  Ι.Κ.Ε. Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 171

Με σύμφωνη γνώμη

1. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων είνια ίδιες με της 
προηγούμενες χρήσης.  
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 12 των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
3. Οι Οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονταιι  ως πλήρως ενοποιούμενες στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Εταιρείας "Ευρωσύμβουλοι Α.Ε."  
4. Επί των ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων δεν υφίστανται  εμπράγματα βάρη. 
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν 
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. . 
6. Το ποσό των προβλέψεων που έχει σχαματιστεί έχει ως εξής:  
 
 
 
 
 
 

7. Ο μέρος όρος του απασχολούμενου προσωπικού για τη χρήση 2017 ήταν 8 άτομα.   
8. Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται στη σημείωση 24 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
9. τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους της χρήσης  2017 ανέρχονται σε -8.381,96 και αφορούν αναλογιστικές ζημίες.  
10.  Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των Οικονομικών καταστάσεων που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία να 
επιβάλλεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είτε αναφορά είτε διαφοροποίηση στα κονδύλια των 
δημοσιευμένων Οικονομικών καταστάσεων.  

Προβλέψεις για: 31/12/2017 31.12.2016

Επισφαλείς απαιτήσεις 11.589,87      6.779,39        

Παροχές σε εργαζομένους 10.117,09      11.016,50      

Ανέλεγκτες χρήσεις 14.207,04      14.207,04      

http://www.vellum.gr/

