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 2018 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(∆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: 18/2/2019
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Μελέτιος ∆. Σιαστάθης
Ελεγκτική Εταιρία : Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E.
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

110.355,22
387,64
0,00

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες

549.435,07
333.829,02

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)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

31/12/2018

6.283.346,31
7.277.353,26

31/12/2017

114.211,63 Κύκλος εργασιών
625,58 Μεικτά κέρδη/ζηµιές
100.660,00 Κέρδη/ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
572.751,74 αποτελεσµάτων
619.670,72 Κέρδη/ζηµιές προ φόρων
6.391.913,47 Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους (α)
7.799.833,14 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α)+(β)

1/1- 31/12/2018

1/1- 31/12/2017

282.511,52
98.340,77

293.876,84
151.382,75

-82.363,13

-184.809,75

-281.823,77
-178.079,09

297.547,37
172.501,54

0,00

0,00

-178.079,09

172.501,54

Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους ανά Μετοχή-βασικά
5.042.550,00 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - σε €
2.014.430,35 Κέρδη/ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών

0,10

0,10

4.982.550,00
1.836.351,26

0,00

0,00

6.818.901,26
277.287,54
181.164,46
458.452,00

7.056.980,35 αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
378.600,51
364.252,29 1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. Ποσά σε €
742.852,80

-74.501,45

-178.882,70

1/1- 31/12/2018

1/1- 31/12/2017

7.277.353,26

7.799.833,14 Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ζηµιές προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

-281.823,77

297.547,37

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, πέραν της εφαρµογής
του ∆.Π.Χ.Α. 9 και ∆.Π.Χ.Α. 15
2.Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά µόνο για την χρήσεις 2012 έως και 2017 αλλά έχει λάβει έκθεση
φορολογικής συµµόρφωσης "µε σύµφωνη γνώµη" του Ν 2238/1994 & άρθρου 65Α παρ 1 του Ν 4174/2013, από
εταιρεία Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών.
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 € 23.629,63
11.Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις άλλης
εταιρείας .

Αποσβέσεις
Προβλέψεις

7.861,68

5.927,05

351.617,88

-6.001,04

-103.744,68
-86.057,97
422.389,77
-170.896,87

-203.910,95
-427.905,44
-60.561,66
357.335,00

-9.759,24
129.586,80

0,00
-37.569,67

113.240,33
-3.767,33
22.403,42
51.727,19
183.603,61

64.523,00
5.488,00
20.687,05
42.877,00
133.575,05

-60.000,00
-60.000,00
253.190,41
3.908.507,69
4.161.698,10

-60.000,00
-60.000,00
36.005,38
3.872.502,31
3.908.507,69

Ίδια Κεφάλαια έναρξης (1/1/2018 και 1/1/2017 αντίστοιχα)

31/12/2018
7.056.980,35

31/12/2017
6.944.478,80

Μείωση ΜΚ µε επιστροφή στους µετόχους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Ίδια κεφάλαια λήξης (31/12/2018 και 31/12/2017 αντίστοιχα)

-60.000,00
-178.079,09
6.818.901,26

-60.000,00
172.501,55
7.056.980,35

Λοιπές µη ταµειακές συναλλαγές

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
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)

12. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 05/02/2018 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.
13.Επιπρόσθετα των παραπάνω ιδίων διαθεσίµων, στους τραπεζικούς λογαριασµούς της εταιρείας περιλαµβάνονται και τα
πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της, δηλαδή τα ταµειακά διαθέσιµα που έχουν κατατεθεί από πελάτες της εταιρείας προς
διενέργεια επενδύσεων κατ’ εντολή και για λογαριασµό τους.
Τα διαθέσιµα αυτά έχουν µεταφερθεί στα στοιχεία εκτός Ισολογισµού, σύµφωνα µε την πρόσφατη υπ’αριθµ.12/2016
Ανακοίνωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και την σε συνέχεια αυτής υπ΄αρ. πρωτ. 3127/9.8.2016
γνωστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , καθώς θεωρείται ότι αυτά δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας
σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, το ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. αλλά και την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/674.
Τα εν λόγω ταµειακά διαθέσιµα των πελατών της εταιρείας ανέρχονταν στις 31.12.2018 σε € 653.242,98 και στις
31.12.2017 σε € 1.183.556,11 αντίστοιχα.

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 €

Αθήνα, 18/2/2019
Ο Προέδρος του ∆.Σ & ∆ιευθύνων
Ο Αντιπρόεδρος
Σύµβουλος του ∆.Σ και Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μιχαήλ Καραµανώφ
Α.∆.Τ ΑΙ 663735

Μάριος Καραµανώφ
Α.∆.Τ ΑΚ 204283

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

