
Διεύθυνση έδρας Εταιρίας Δαμασκηνού 35, 201 00, Κόρινθος , Ελλάδα

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 115282137000 Ελεγκτική Εταιρία

Ημ/νία έγκρισης οικονομικών καταστάσεων 26/5/2014 Ορκωτός ελεγκτής λογιστής Ηλίας Ζαφειρόπουλος

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Πρόεδρος Δ.Σ      Ιωάννης Λαρσινός Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών Γνώμη με Επιφύλαξη, με Έμφαση Θέματος

Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Μιχόπουλος

Μέλος Μαρία Μπέρτσιου-Μπέκου

Μέλος Αθανάσιος Κόρκας

Ποσά σε € ' Ποσά σε € '

31/12/2013 31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 0 0 Κέρδη προ φόρων (93.817) 1.307

Αποθέματα 0 0 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Απαιτήσεις από πελάτες 662.239 650.686 Αποσβέσεις 0 1.348

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 25.943 20.056 Προβλέψεις (9.615) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 688.181 670.742 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 168 0

Σύνολο προσαρμογών (9.447) 1.348

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (103.265) 2.655

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 0

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 0 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 710.017 623.045 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 710.017 623.045 λειτουργικές δραστηριότητες:

Μετοχικό Κεφάλαιο 60.000 60.000 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0 0

Λοιπά στοιχεία  Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (81.836) (12.304) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (12.285) (650.618)

Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) (21.836) 47.696 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β) 688.181 670.742 Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογ/σμων ενεργητικού 86.972 623.045

Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 9.615 0

Καταβεβλημένοι φόροι 1.591 (1.767)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

Ποσά σε € ' δραστηριότητες (α) (17.371) (26.685)

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Κύκλος εργασιών 564.068 793.763 Επενδυτικές δραστηριότητες

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 178.449 476.781 Αγορές ενσώματων παγίων 0 (1.348)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

(93.650) 2.655 δραστηριότητες (β) 0 (1.348)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(93.650) 1.307 Τόκοι πληρωθέντες (168) 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (93.817) 1.307 δραστηριότητες (γ) (168) 0

Μείον φόροι 24.285 0 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (17.539) -28.033

(69.532) 1.307 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 

περιόδου 18.289 46.322

Λοιπά αναγνωρισμένα έσοδα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 750 18.289

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από συνταξιοδοτικά προγράμματα 

καθορισμένων παροχών 0 0

Φόρος εισοδήματος  στα λοιπά αποτελέσματα 0 0

Σύνολο λοιπών εσόδων (μετά φόρων) 0 0

Συνολικά αποτελέσματα περιόδου (69.532) 1.307

Ποσά σε € '

31/12/2013 31/12/2012 1)

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου

(1/1/2013 & 1/1/2012 αντίστοιχα) 47.696 46.390

Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους (69.532) 1.307

Λοιπά έσοδα μετά από φόρους 0 0

(21.836) 47.696 2)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μητρικής 0 0

Σχηματισμός αποθεματικών 0 0

Σύνολο μεταβολών 0 0 3)

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου

(31/12/2013 & 31/12/2012 αντίστοιχα) (21.836) 47.696

4) Στην εταιρία απασχολούνται 2 άτομα για την χρήση του 2013.

5)

6)

(ποσά σε ευρώ)                                         Συναλλαγές της :                31/12/2013 31/12/2012

α) Έσοδα από Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 432.130 597.166

β) Έξοδα και Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 10.000 10.000

γ) Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως 547.505 399.592

δ) Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως 51.677 12.300

7)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες (α)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Η Γνώμη με Επιφύλαξη αφορά τις ανέλεγκτες χρήσεις και το Θέμα Έμφασης αναφέρεται στα αρνητικία Ίδια Κεφλαια και το αρνητικό

Κεφάλαιο Κίνησης.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και

υποχρεώσεων στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της εταιρίας με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια

του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη,  έχουν ως εξής:

Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την έναρξη της δραστηριότητας της. Για τη χρήση 2013 η εταιρία έχει υπαχθεί στο

φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο

έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των

οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013. 

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31/12/2013 η εταιρεία επέλεξε να παρουσιάζει τις

οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧA που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τελευταίες οικονομικές

καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Κ.Ν. 2190/1920) συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν

για το 2012 και κάλυπταν την περίοδο από 1/1/2012 έως και την 31/12/2012. Για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα

με τα ΔΠΧΑ τα υπόλοιπα των δύο προηγούμενων ετών, προσαρμόστηκαν προκειμένου να αντανακλούν τις νέες λογιστικές πολιτικές. Ως

εκ τούτου ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ αποτελεί η 1/1/2012.

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να

έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της "ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε" με την μέθοδο της ολικής

ενσωμάτωσης.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ THN 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ THN 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(Δημοσιευμένα βάσει του άρθρου 135 του Ν.2190,για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική  ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε

Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και στην έκθεση 

ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

Κόρινθος, 26/5/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΡΣΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ ΑΜ 330578

Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 736549

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΗ
ΚΑΤΣΙΠΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ ΑA 415616

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 
ΛΑΙΟΣ

Α.Δ.Τ ΑΖ 541056 


