Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ.
ΓΕΜΗ 1340501000
οθοκλέοςρ 7-9, 105 59 Αθήνα
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ
από 1 Ιαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016
(δημοζιεςόμενα βάζει ηος κ ν. 2190/20, άπθπο 135 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, καηά ηα ΔΛΠ)
Σα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μία γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ
Ν.ΥΡΤΟΥΟΪΔΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ. ςνιζηούμε επομένωρ ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιαδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηην εηαιπία, να αναηπέξει
ζηη διεύθςνζη διαδικηύος ηηρ εηαιπίαρ, όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη ελέγσος ηος οπκωηού ελεγκηή λογιζηή.

ΑπμόδιαΤπηπεζία :
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www.chryssochoidis.gr
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ύνθεζη Διοικηηικού ςμβοςλίος :

Νηθόιανο Γ. Υξπζνρνΐδεο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο
Αλαζηαζία Γάθλνπ -Βηιηώηε, Μέινο
Κσλζηαληίλνο Κξησλάο, Μέινο
ππξίδσλ Φαζνύιεο, Μέινο
Ημεπομηνία έγκπιζηρ από ηο Διοικηηικό ςμβούλιο ηων
εηήζιων οικονομικών καηαζηάζεων:
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Οπκωηόρ ελεγκηήρ λογιζηήρ:

Aλησλνπνύινπ B. Αλδξνλίθε

Ελεγκηική εηαιπία:
Σύπορ έκθεζηρ ελέγσος ελεγκηών:

ΟΛ Οξθσηνί Διεγθηέο-Λνγηζηέο Α.Δ.
Με ζύκθσλε γλώκε

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ποζά εκθπαζμένα ζε Εςπώ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (ποζά εκθπαζμένα ζε Εςπώ)

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

31/12/2016

31/12/2015

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

668.594,89

710.101,73 Κύθινο εξγαζηώλ

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα

385.736,62

392.333,38 Μηθηά απνηειέζκαηα πεξηόδνπ
Κέξδε/δεκίεο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη
- επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απαηηήζεηο από πειάηεο

1.495.942,88
275.312,69

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα
πώιεζε

15.638.604,52

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

20.236.985,89

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό Κεθάιαην

1.772.794,29

1.287.699,79 Κέξδε πξν θόξσλ
214.899,68 Κέρδη μετά από φόροσς (A)
15.222.776,29 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα/έμνδα κεηά από θόξνπο
ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα/έξοδα μεηά από
1.949.983,99 θόποςρ (B)
Κέξδε /(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή19.777.794,86 βαζηθά (ζε επξώ)
Κέξδε/δεκίεο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ
απνζβέζεσλ

7.117.600,00

7.117.600,00

Λνηπά ζηνηρεία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ

11.557.399,00

11.944.587,40

ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

18.674.999,00
527.996,67

19.062.187,40 Έμμεζη μέθοδορ
223.723,29 Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Τπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο θαη ρξεκαηηζηήξην

931.096,56

343.272,68 Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

102.893,66

148.611,49 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

1.561.986,89
20.236.985,89

31/12/2016
ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο (01.01.2016 θαη
01.01.2015 αληίζηνηρα)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα/έμνδα κεηά από θόξνπο
Μείσζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ
ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεσο (31.12.2016 θαη
31.12.2015 αληίζηνηρα)

-387.188,40
0,00
18.674.999,00

242.838,26
-79.933,39

-503.208,85

-450.310,32

-831.190,01

235.996,83

-1.132.593,59

374.546,06

745.405,19

196.919,36

-387.188,40

571.465,42

-14,16

4,68

-453.256,23

-391.670,72

31/12/2016

715.607,46 Απνζβέζεηο

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

31/12/2015

-831.190,01

235.996,83

49.952,62

58.639,60

3.869,80

4.000,00

433.264,29

-253.074,81

17.197,31

23.498,38

-2.045.047,79

-2.839.827,85

542.106,05

-836.703,01

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο
ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη
31/12/2015 κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ

19.062.187,40

31/12/2015

151.893,92

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ (ποζά εκθπαζμένα ζε Εςπώ)

19.777.794,86 Πξνβιέςεηο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)
επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ποζά εκθπαζμένα ζε Εςπώ)

31/12/2016
-137.271,67

18.615.588,79 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ
571.465,42 Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
-124.866,81
θαηαβεβιεκέλα
19.062.187,40 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (α)

-17.197,31

-23.498,38

-1.000,00

143.981,95

-1.848.045,04

-3.486.987,29

-1.849,02

-1.350,00

Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1. Η εηαηξεία έρεη πεξαηώζεη ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεώζεηο έσο θαη ηε ρξήζε 2009 κε βάζε ην
Ν3888/2010. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο & 2015 ε εηαηξεία ππήρζεη ζε θνξνινγηθό έιεγρν από
Οξθσηνύο Διεγθηέο βάζεη ηνπ άξζξνπ 82§5 ηνπ Ν. 2238/94 ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη δελ
πξνέθπςαλ θνξνινγηθέο δηαθνξέο.
Δθθξεκεί
Φνξνινγηθόο Έιεγρνο γηα ηε ρξήζε 2010 θαη γηα ηε ρξήζε 2016, από ηνλ νπνίν, θαηά ηελ εθηίκεζή
καο, δελ ζα πξνθύςνπλ Φνξνινγηθέο Γηαθνξέο πνπ ζα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ
Δηζξνέο-εθξνέο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ
δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε
Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο

Έζνδα ρξενγξάθσλ εηζπξαρζέληα
2. Δπί ησλ Αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο
3. ην ηέινο ηεο θιεηνκέλεο θαη ηεο πξνεγνπκέλεο ρξήζεο, ε εηαηξεία απαζρνινύζε 14 άηνκα.
δξαζηεξηόηεηεο (β)
4. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο.
Μείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
5. Οη πξνβιέςεηο πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ε εηαηξεία αθνξνύλ πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο
πνζoύ 110.000,00 επξώ θαη πξόβιεςε θόξνπ πνζνύ 3.400,00 επξώ.
6. Σα πνζά ησλ ζπλαιιαγώλ ηεο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέιε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24, θαζώο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπο ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο είλαη ηα
Καθαπή αύξηζη/(μείωζη) ζηα ηαμειακά
εμήο (πνζά ζε επξώ): έμνδα 78.042,75 έζνδα 42.990,63 απαηηήζεηο 6.055,62 θαη ππνρξεώζεηο
διαθέζιμα και ιζοδύναμα σπήζηρ (α)+(β)+(γ)
95.782,90.
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ
σπήζηρ
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ
σπήζηρ

355.340,75

250.031,48

-240.580,86

-182.064,79

233.361,39

164.039,89

41.944,23

105.366,14

388.216,49

336.022,72

0,00

-124.866,81

0,00

-124.866,81

-1.459.828,55

-3.275.831,38

11.214.811,30

14.490.642,68

9.754.982,75

11.214.811,30

Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2017
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΓΔΩΡΓΙΟ Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ
Α.Γ.T. ΑΙ 559202

ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ
Α.Γ.Σ. ΑΙ 132457

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΒΑΙΛΔΙΟ Ο. ΚΑΚΑΡΙΚΟ
Α.Γ.Σ. ΑΗ 039179

