ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 23571/06/Β/91/13
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 1253201000
ΠΛ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ 2 10561 ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 2190/1920 , ΑΡΘΡΟ 135 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ∆.Π.Χ.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 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη ,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία ,να ανατρέξει στη
διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας,όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία -Νοµαρχία : Υπουργείο Οικονοµία̋ς, Υποδοµών, Ναυτιλία̋ς και Τουρισµού, ∆ιεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.karamanofaxe.gr
Σύνθεση ∆ιοίκητικού Συµβουλίου: Μιχαήλ Καραµανώφ ,Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος-Μάριος Καραµανώφ ,Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος - ∆ιαµαντής ∆αµίρης ,Μέλος .
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 20/2/2017
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Πετρόπουλος Γεώργιος
Ελεγκτική Εταιρία : Grant Thornton AE
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ . Ποσά σε €

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ . Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Αυλα περιουσιακά στοιχεία
∆ιακρατούµενα ως την λήξη χρεόγραφα

31/12/2016

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες

687.631
342.369

110.338
73
199.493

5.987.069
7.326.973

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων εταιρείας (α)
Προβλέψεις /λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

31/12/2015

113.667 Κύκλος εργασιών
5 Μεικτά κέρδη/ζηµιές
199.493 Κέρδη/ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
621.799 αποτελεσµάτων
575.461 Κέρδη/ζηµιές προ φόρων
6.053.353 Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους (α)
7.563.778 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α)+(β)

Κονδλυλια κατάστασης οικονοµικής θέσης της χρήσης 2015
Περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αποθεµατικα
Αποτελέσµατα εις νέον
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Κονδλυλια κατάστασης ταµειακών ροών της χρήσης 2015

∆ηµοσιοποιηµένα
Αναταξινοµηθέντα
κονδύλια
κονδύλια
1.393.844,00
575.461,00
4.241.333,00
7.585.004,00
8.519.968,00

4.103.527,00
6.628.814,00
7.563.778,00

1.588.300,00
140.430,00
1.437.637,00
1.437.637,00
1.628.688,00
8.519.968,00

1.239.453,00
489.277,00
481.447,00
481.447,00
672.498,00
7.563.778,00

∆ηµοσιοποιηµένα
κονδύλια

-0,0499
0,00

-96.857

-150.703

1/1- 31/12/2016

1/1- 31/12/2015

173.176

-71.747

Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Λοιπές µη ταµειακές συναλλαγές
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

11.108
-191.576
5.672
-156.030
167.260
-351.533
-341.924

8.125
10.573
0
265.992
-451.755
144.781
-94.032

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση/(απόκτηση) επενδυτικών τίτλων και λοιπών
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

79.689
7.847
38.922
44.442
170.899

-280.744
-202
41.812
66.909
-172.225

-60.000
-60.000
-231.025
4.103.527
3.872.502

-120.000
-120.000
-386.257
4.489.784
4.103.527

31/12/2016
6.891.280

31/12/2015
6.979.801

-60.000

0
-88.521
6.891.280

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. Ποσά σε €

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για επιστροφή κεφαλαίου
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ποσά σε €

Μείωση ΜΚ µε επιστροφή στους µετόχους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Ίδια κεφάλαια λήξης (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα)

113.199
6.944.479

Αναταξινοµηθέντα
κονδύλια

Μείωση /(αύξηση )απαιτήσεων
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

257.340,00
551.685,00

-451.755,00
144.781,00

Σύνολο εισροών /εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες

-81.403,00

-94.032,00

-373.627,00
4.614.961,00
4.241.449,00

-686.257,00
4.489.784,00
4.103.527,00

Καθαρή αύξηση (µείωση)στα ταµειακά διαθέσηµα (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσηµα & ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσηµα & ισοδύναµα λήξης περιόδου

-71.747
-88.521

0,0665
0,00

Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους ανά Μετοχή-βασικά
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - σε €
Κέρδη/ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

Ίδια Κεφάλαια έναρξης (1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα)

31/12/2015

-158.827

173.176
113.199

0

7.563.778 Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ζηµιές προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

13. Με βάση την ανακοίνωση 12/2016 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), «Λογιστικός
χειρισµός πιστωτικών υπολοίπων πελατών που τηρούν οι ΑΕΠΕΥ σε τραπεζικούς λογαριασµούς», η εταιρεία δεν
υποχρεούται πλέον να εµφανίζει σε λογαριασµούς ουσίας (on balance sheet) τα ταµειακά διαθέσιµα που κατατίθενται από
πελάτες της προς διενέργεια επενδύσεων για λογαριασµό τους και κατόπιν εντολής τους. Τα εν λόγω ταµειακά διαθέσιµα
παρακολουθούνται µε κατάλληλο τρόπο στο λογιστικό σύστηµα της εταιρείας και διασφαλίζεται απόλυτα η διαχείρισή τους
και οι ελεγκτικές επαληθεύσεις. Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία αναταξινόµησε τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης
χρήσης χωρίς να προκύπτει καµία µεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια και στα αποτελέσµατα χρήσης.Επιπλέον έγινε
αναταξινόµηση ποσού στα κέρδη εις νέο απο το κονδύλι αποθεµατικά. Αναλυτικά οι µεταβολές αυτές έχουν ως εξής:

-107.965

-88.521

7.326.973

12. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 02/02/2016 έγινε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €
60.000,00 µε επιστροφή ισόποσου καφαλαίου στους µετόχους µε ακύρωση 20.000 µετοχών ονοµαστικής αξίας 3,00 €
εκάστη.

263.003
82.064

0

5.162.550
1.728.730
6.891.280
191.051
481.447
672.498

1. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆.Λ.Π/ ∆.Π.Χ.Α. ∆εν σηµειώθηκε
µεταβολή στις λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση .
2.Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010.
3.∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας που ενδέχεται να έχουν σηµαντική
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της.
4.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
5.Η εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας και της προηγ. χρήσης απασχολούσε 7 & 7 άτοµα αντίστοιχα .
6.Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρατίθενται στην σηµείωση 09 των Ετήσιων Οικ.Καταστάσεων .
7.Η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση κατάρτισης ενοποιηµένων καταστάσεων.
8.∆εν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση µε την προηγούµενη .
9.Έναντι των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων και επίδικων υποθέσεων έχουν σχηµατιστεί προβλέψεις
ποσού € 5.000 .
10.Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά τα πρότυπα του ∆.Λ.Π 24 είναι:
Αµοιβές ∆ιοίκησης € 18.414
11.Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις άλλης
εταιρείας .

1/1- 31/12/2015

247.899
96.741

113.199

5.102.550
1.841.929
6.944.479
252.580
129.914
382.494

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1/1- 31/12/2016

Αθήνα, 20/2/2017
Ο Προέδρος του ∆.Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μιχαήλ Καραµανώφ
Α.∆.Τ ΑΙ 663735

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ και Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μάριος Καραµανώφ
Α.∆.Τ ΑΚ 204283

H Προισταµένη Λογιστηρίου
Μαρία Σταµοπούλου
Αριθµ. Αδείας 0011551
Α.∆.Τ ΑΚ 092376

