ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 135001260000
Γηεύζπλζε έδξαο: ΛΔΧΦ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 79 - 71306 ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2017 ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2017
(δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ θ λ. 2190/20, 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 UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε
δηαδηθηύνπ ηεο www.uniam.gr, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.
Αξκόδηα Τπεξεζία:
Γ.Γ. Δκπνξίνπ - Τπνπξγείν Αλάπηπμεο
Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ:
www.uniam.gr
ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:
ΓΑΜΗΑΝΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ (Πξόεδξνο & Γ/λσλ ύκβνπινο), ΦΑΛΗΓΑΚΖ ΜΑΡΗΑ (Δθηειεζηηθό Μέινο Γ..), ΜΖΛΗΑΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ (Μέινο Γ..).
ΚΧΣΗΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ (Μέινο Γ..), ΣΑΚΜΟΠΟΤΛΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ (Μέινο Γ..)
Ζκεξ. Έγθξηζεο από ην Γ.. ησλ εηήζησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ:
26-Φεβ-18
Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο:
Βαζίιεηνο Ζξ. Βαξιάκεο Α.Μ.ΟΔΛ 10261
Διεγθηηθή Δηαηξία:
ΓΗΔΘΝΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΑΔΟΔΛ
Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηή:
Γλώκε ρσξίο επηθύιαμε
ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ
(ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ)
31.12.2017

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο
Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο
Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο
ύνολο μη κςκλοθοπούνηων
πεπιοςζιακών ζηοισείων(α)
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Μεηξεηά θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα
ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

108.360,89
0,00
52.005,00
160.365,89
59.455,79
15.755,71
75.211,50
235.577,39

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό θεθάιαην
Πνζά πξννξηδόκελα γηα αύμεζε Μ.Κ.
Απνηειέζκαηα εηο λένλ
ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων

150.000,00
0,00
13.422,75
163.422,75

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ
ύνολο ςποσπεώζεων
ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ

35.033,76
37.120,88
72.154,64
72.154,64
235.577,39

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) +
(β) + (γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεσο
ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
(ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ)
1.1-31.12.2017
Κύκλος εργαζιών
Μικηά Αποηελέζμαηα
Κερδη/(Ζημιές) εκμεηάλεσζης
Αποηελέζμαηα προ θόρων
Φόρος ειζοδήμαηος
Αποηελέζμαηα μεηά από θόροσς
Λοιπά ζσνολικά έζοδα μεηά από θόροσς
Σσγκενηρωηικά ζσνολικά έζοδα μεηά από θόροσς

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΥΡΗΗ
(ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ)
31.12.2017
ύνολο καθαπήρ θέζηρ έναπξηρ σπήζεωρ
(01.01.2017 και 01.01.2016 ανηίζηοισα)
114.855,96
Κέξδε/Εεκηέο ρξήζεσο κεηά από θόξνπο
49.566,79
Λνηπά ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο
-1.000,00
81.069,21 ύνολο καθαπήρ θέζηρ λήξηρ σπήζεωρ
163.422,75
1.020,00 (31.12.2017 και 31.12.2016 ανηίζηοισα)
52.360,00
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ
134.449,21
(ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ)
1.1-31.12.2016
30.316,69 Σαμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ:
5.215,06 Κέξδε / (Εεκηέο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
58.345,21
35.531,75 Πλέον (μείον) πποζαπμογέρ για:
169.980,96 Απνζβέζεηο
13.508,56
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
-4.621,09
606,76
Υξεσζηηθνί/(Πηζησηηθνί) ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
67.839,44
Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
-29.139,10
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
17.029,64
(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)
150.000,00 ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)
55.729,98
1.000,00
-36.144,04 Σαμειακέρ ποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ:
114.855,96 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
-43.582,57
Δηζθνξά ζην ζπλεγγπεηηθό θεθάιαην
0,00
Πιεξσκέο εγγπήζεσλ
0,00
49.220,98 ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β)
-43.582,57
5.904,02
55.125,00 Σαμειακέρ ποέρ από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ:
55.125,00 Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
0,00
169.980,96 Πνζά πξννξηδόκελα γηα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
-1.000,00
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα πιεξσζέληα
-606,76
ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ)
-1.606,76

31.12.2016

1.1-31.12.2016

324.263,02
223.102,04
58.951,97
58.345,21
-8.778,42
49.566,79
0,00
49.566,79

246.706,70
161.191,10
28.716,68
25.553,12
0,00
25.553,12
0,00
25.553,12

3,3045

1,7035

72.460,53

34.904,41

Κέρδη/(Ζημιές) ανά μεηοτή (€ ανά μεηοτή)
Βαζικά

αποηελεζμάηων και αποζβέζεων

Ζξάθιεην, 26 Φεβξνπαξίνπ 2018

Γακηαλάθεο Δκκαλνπήι
ΑΓΣ: ΑΗ 448148

Σν Μέινο ηνπ Γ.

Φαιηδάθε Μαξία
ΑΓΣ:ΑΜ 457428

67.302,84
25.553,12
22.000,00
114.855,96

1.1-31.12.2016
25.553,12
6.187,73
3.163,56
34.904,41

-10.552,52
35.461,59
59.813,48

-66.375,78
-10.000,00
-355,00
-76.730,78

50.000,00
-28000
-3.163,56
18.836,44

1.919,14
3.295,92
5.215,06

1) Έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2016, ιακβαλνκέλνπ ππόςε λέσλ
πξνηύπσλ ή ηξνπνπνηήζεηο πθηζηακέλσλ, όπσο αλαθέξνπκε ζηελ ζεκείσζε 4.
2) Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2015, 2016 θαη 2017. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά όηη δελ ζα
πξνθύςνπλ πξόζζεηνη θόξνη από έλα κειινληηθό έιεγρν ησλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ θαη ζπλεπώο δελ έρεη πξνβεί ζε
ζρεκαηηζκό πξνβιέςεσλ.
3) Σα βαζηθά θέξδε/(δεκηέο) αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκό επί ησλ κεηνρώλ ζε
θπθινθνξία.
4) Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζρεκαηίζεη πξόβιεςε γηα επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ
νξγάλσλ, θαζώο δελ πθίζηαληαη εθθξεκείο ππνζέζεηο.
5) Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2017 θαη ηελ 31/12/2016 ήηαλ άηνκα 5 θαη
4, αληίζηνηρα.
6) Γελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε.
7) Γελ ππάξρνπλ γεγνλόηα κεηά ηελ 31/12/2017 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ
λα επεξεάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο θαη λα ρξήδνπλ αλαθνξάο
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΓΠΥΑ.

Αποηελέζμαηα προ θόρων, τρημαηοδοηικών, επενδσηικών

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

10.540,65
5.215,06
15.755,71

31.12.2016

Ο Λνγηζηήο

Πξηλησηάθεο Νηθόιανο
ΑΓΣ: X 855087
Αξ. Μεηξ. Α΄ηάμεο Ο.Δ.Δ. 31069

