
Αξκόδηα Τπεξεζία - Ννκαξρία Βνησηίαο ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ :

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ Δηαηξίαο: www.inovasa.eu

Γεκεηξαθόπνπινο ηαύξνο, Πξόεδξνο Γ.. & Γηεπζύλσλ 

ύκβνπινο

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: 30-Ματ-18 Γεκεηξαθόπνπινο Μόζρνο, Αληηπξόεδξνο Γ..

Οξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο Μαθξήο Γ εξαθείκ Βιάρνο Γεκήηξηνο, Μέινο Γ..

Διεγθηηθή εηαηξία πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο Α.Δ.

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ Με ζύκθσλε γλώκε

31.12.2017 31.12.2016

Δλεξγεηηθό

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 2.915 3.014

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9 7

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 20 20

Απνζέκαηα 650 671

Απαηηήζεηο από πειάηεο 1.754 1.698

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.436 355
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 6.785 5.765

Καζαξή ζέζε θαη ππνρξεώζεηο

Μεηνρηθό Κεθάιαην 2.011 2.011

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο 1.177 1.025

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο κεηόρσλ εηαηξείαο (α) 3.188 3.035

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (β) 0 0

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο (γ)=(α)+(β) 3.188 3.035

Μαθξνπξνζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 1.422 532

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 127 149

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 780 733

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1.268 1.314

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 3.596 2.729
ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 6.785 5.765

01.01- 31.12.2017 01.01- 31.12.2016

Κύθινο εξγαζηώλ 5.103 5.135

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 1.068 1.272

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 346 500

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 240 423

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά θόξσλ 153 290

Καηαλέκνληαη ζε:

Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 153 290

Μεηόρνπο Μεηνςεθίαο 0 0

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε Δπξώ) 0,235 0,447

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ. 742 902

31.12.2017 31.12.2016

Καζαξή ζέζε έλαξμεο ρξήζεσο (01.01.2017 θαη 01.01.2016 αληίζηνηρα) 3.036 2.745

Κέξδε (δεκίεο) ηεο ρξήζεσο κεηά από θόξνπο 153 290

Αύμεζε / (κείσζε)κεηνρηθνύ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ 0 0

Καζαξή ζέζε ιήμεο ρξήζεσο (31/12/2016 θαη 31/12/2015 αληίζηνηρα) 3.189 3.036

01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε πξν θόξσλ 240 423

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 396 402

Πξνβιέςεηο 0 0

Απνηειέζκαηα(έζνδα,έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 68 53

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 106 77

Αύμεζε/ (κείσζε) απνζεκάησλ 21 -108

Αύμεζε/ (κείσζε) απαηηήζεσλ -66 -285

Αύμεζε/ (κείσζε) ππνρξεώζεσλ -2 282

κείνλ: Καηαβνιέο θόξνπ εηζνδήκαηνο -154 -124

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 608 720

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ -392 -647

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο  ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 24 12

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο -368 -635

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Γάλεηα αλαιεθζέληα 0 0

Δηζπξάμεηο (Απνπιεξσκή) δαλεηζκνύ 830 -53

Καζαξέο Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 830 -53

Καζαξή (κείσζε)/ αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 1.071 33

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ 153 120

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο  ηεο πεξηόδνπ 1.223 153

2017 2016

Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ                                                                                                                    12 12

Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ                                                                                                                                                                                                                 309 352

Απαηηήζεηο                                                                                                                                                                                                                                                        1 4

Τπνρξεώζεηο                                                                                                                                                                                                                                                  130 34

Παξνρέο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ                                                                                                                                                                                    198 168

                   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                               Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                                  Ο ΛΟΓΙΣΗ                      

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

(δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ λ.2190,άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)                                                                                                                                                                                                               

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο (INOVA A.E.B.E.). πληζηνύκε επνκέλσο

ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξίαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε

ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.            

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

ΣΑΤΡΟ Γ.ΓΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ                 ΜΟΥΟ  Γ.ΓΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ                     ΓΗΜ.Ι.ΚΟΠΔΛΙΣΗ

«INOVA Α.Δ.Β.Δ. ΠΛΑΣΙΚΩΝ & ΙΓΗΡΟΤ»

Αξ Γ.Δ.ΜΗ 13370717000

ΔΓΡΑ : 9o ΥΛΜ.Π.Δ.Ο. ΘΗΒΩΝ-ΥΑΛΚΙΓΟ, ΘΔΗ ΜΙΟΒΟΤΝΙ ΚΑΙΑΝΙ

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ ΥΡΉΗ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2017 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2017

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

                         

ΣΟΙΥΔΙΑ  ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

                     ΑΓΣ/Υ 641146                                                                ΑΓΣ/AI.017621                                            ΑΓΣ/Υ.713572   Α.Μ.17135 

1) Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηώζεηο πνζνύ 1,8 εθαη.επξώ, πξνο εμαζθάιηζε ηξαπεδηθώλ ππνρξεώζεσλ.

2) Απαζρνινύκελν πξνζσπηθό: 31/12/17 - 40 άηνκα.   31/12/16 - 38  άηνκα.

3) Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο

κε ηα ζπλδεδεκέλα πξνο απηή κέξε έρνπλ σο εμεο (πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ)

4) Γελ ππάξρνπλ επηδηθίεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη απνθάζεηο   δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ, πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.

5) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο FLEXOPACK Α.Δ.Β.Δ. ΠΛΑΣΙΚΩΝ, πνπ εδξεύεη ζην Κνξσπί Αηηηθήο (Διιάδα), ε νπνία ζπκκεηέρεη κε

πνζνζηό 50% ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ελζσκαηώλνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.  

6) Γηα ηελ ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31-12-17  έρνπλ ηεξεζεί νη Βαζηθέο Αξρέο ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο

7) Σπρόλ δηαθνξέο ζε αζξνίζκαηα νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο.

http://www.inovasa.eu/

