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Ποσά εκφ ρασμέν α σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2013 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2012

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 493.310 573.896 Κύκλος εργασιών 8.271.827 8.802.177

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 47.930 13.264 Μικτά κέρδη 2.283.831 2.303.493

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.462 10.717 Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 12.958 53.623

Αποθέματα 749.174 742.756 Κέρδη/Ζημίες, προ φόρων -102.497 -65.162

Απαιτήσεις από πελάτες 590.894 926.537 Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α) -108.652 -71.162

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.589.991 1.889.930  - Ιδιοκτήτες μητρικής -108.652 -71.162

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 233.095 231.503

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.714.857 4.388.603 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) -108.652 -71.162

Μετοχικό κεφάλαιο 160.000 160.000  - Ιδιοκτήτες μητρικής -108.652 -71.162

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 618.746 725.110

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 778.746 885.110

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0 0 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €) 0,00000 0,00000

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 778.746 885.110

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 125.726 116.796

Κέρδη/Ζημίες προ φ όρων , χρηματοδοτικών  και επεν δυτικών  

αποτελεσμάτων  και αποσβέσεων 96.878 124.764

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 967.575 983.921

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.842.810 2.402.776

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.936.111 3.503.494 Ποσά εκφ ρασμέν α σε Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (γ) + (δ) 3.714.857 4.388.603 (Μέθοδος Συμπλήρωσης Κατάστασης Ταμειακών Ροών : Εμμεση Μέθοδος)

01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2012

Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων  (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -102.497 -65.162

Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Ποσά εκφ ρασμέν α σε Ευρώ Αποσβέσεις 83.920 71.141

31.12.2013 31.12.2012 Προβλέψεις 105.064 -38.725

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης  (1.1.2013 και 1.1.2012 αντίστοιχα) 885.110 956.271 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 115.454 118.807
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες) -106.363 -71.162

Πλέον /μείον  προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών  κεφ αλαίου κίν ησης 

ή που σχετίζον ται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :

778.746 885.110 Μείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων -6.418 -194.370

Σύν ολο ιδίων  κεφ αλαίων  λήξης χρήσεως (31.12.2013 και 31.12.2012 

αν τίστοιχα) 778.746 885.110 Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων 376.803 291.118

(Μείωση)/ αύξηση  υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -427.788 227.384

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -115.454 -118.807

Καταβεβλημένοι φόροι 26.854 40.997

Σύν ολο εισροών  / (εκροών ) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 55.937 332.383

Επεν δυτικές Δραστηριότητες

Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -38.000 -159.240

Σύν ολο εισροών  / (εκροών ) από επεν δυτικές δραστηριότητες (β) -38.000 -159.240

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις / Εξοφλήσεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια -16.346 -150.065

Μερίσματα πληρωθέντα 0 0

Σύν ολο εισροών  / (εκροών ) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -16.346 -150.065
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύν αμα χρήσης 

(α) + (β) + (γ) 1.591 23.078

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύν αμα έν αρξης χρήσης 231.503 208.425

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύν αμα λήξης χρήσης 233.095 231.503

Παιανία 27 Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ.

ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ 

                      Α.Δ.Τ.  Σ 672371                                    Α.Δ.Τ. Α 032751

 

Ελεγκτι κή εται ρεί α:  Grant Thornton Ανώνυμη Εται ρεί α Ορκωτών Ελεγκτών Λογι στών ( ΑΜ ΣΟΕΛ 127) Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

(δημοσιευμέν α βάσει του ν . 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συν τάσσουν  ετήσιες οικον ομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κατσούλης Νι κόλαος του Γεωργί ου Μέλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογι στής : Ντζανάτος Δημήτρι ος (ΑΜ ΣΟΕΛ11521) Βαξεβανί δης Γεώργι ος του Χρήστου Πρόεδρος 

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή: Με σύμφωνη γνώμη Ρούμπας Θωμάς του Ιωάννη Αντι πρόεδρος

Κατσούλης Νι κόλαος του Γεωργί ου Δι ευθύνων Σύμβουλος

Μπι ζούμης Χρήστος του Μί μη Μέλος

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφ ρασμέν α σε Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.Δ.Τ.   Τ 133330

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Δ/νων Σύμβουλος          Ο Λογι στής

1) Oι οικονομικές κταστάσειςτης εταιρείας  ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε. περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της εταιρείας  ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ  με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης  η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, και κατείχε στις 31.12.2013 το 33 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

2) Η εταιρεία ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009. Η συνολική πρόβλεψη που 
έχει σχηματισθεί για την ανέλεγκτη χρήση του 2010 ανέρχεται  κατά την 31.12.2013 σε Ευρώ 30.000. 
Για τις χρήσεις 2011 και 2012 η εταιρία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Από την ολοκλήρωση του ελέγχου δεν προέκυψε διαφορά. Ο 
φορολογικός έλεγχος της χρήσης του 2013 είναι σε εξέλιξη και δεν μπορεί να προβλεφθεί το αποτέλεσμα του το οποίο εκτιμάται 
όμως ότι δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση. 
3) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη στα ακίνητα της εταιρείας. 
4) Οι επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν 
αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση και λειτουργία της εταιρείας. 
5)Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  της εταιρείας κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2013 ανέρχεται σε 65 άτομα και κατά τη 31 
Δεκεμβρίου 2012 σε  59 άτομα 
6) Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν στην κλειόμενη χρήση, είναι οι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012. 
7) Οι συναλλαγές στη περίοδο 01/01 - 31/12/2013 και τα υπόλοιπα την  31/12/2013 με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του 
ΔΛΠ 24 αναλύονται στην παρ.7.22 των οικονομικών καταστάσεων 
8) Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται από την ίδια. 






