
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων

Εταιρειών και Πίστεως

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.iolcus.gr

Ημερομηνία έκγρισης των ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων: 08 Φεβρουαρίου 2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Παπαρίδης Ευστράτιος
19.09.2011-
31.12.2012

Ελεγκτική Εταιρεία: ΣΟΛ Α.Ε. Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή: Με σύμφωνη γνώμη Ζηµιά- Κέρδη προ φόρων -437.798,41

Πλέον / µειον προσαρµογές για:
31.12.2012 Αποσβέσεις 10.047,67

Αποτελέσµατα πωλήσεων χρεογράφων 0,00
82.422,33 Αποτελέσµατα (έσοδα) επενδυτικής δραστηριότητας -2.090,08

7.796,31 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 626,95
82.371,13 Λειτουργικό αποτέλεσµα προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης -429.213,87
55.400,00

227.989,77
Πλέον / µειον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετείζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -87.469,53
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) 89.267,88

68.657,11 Μείωση / (αύξηση) λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων -55.400,00
18.812,42 Μείον:
82.381,30 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 626,95

169.850,83 Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -483.442,47
397.840,60

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων -100.266,31
Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων 0,00

664.000,00 Τόκοι και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα εισπραχθέντα 2.090,08
(355.832,26) Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -98.176,23

308.167,74
0,00 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Αύξηση µετοχικού κεφαλάιου 664.000,00
404,98 Ποσά προοριζόµενα για αύξηση κεφαλαίου 0,00

5.936,00 Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 664.000,00
6.340,98

Καθαρή µείωση - αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα από ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) 82.381,30

61.941,46 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 0,00
4.427,36 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 82.381,30

16.963,06
83.331,88
89.672,86 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2012 έχου συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

397.840,60 2. Η εταιρεία την κλειόμενη χρήση που έληξε την 31.12.2012 έχει εφαρμόσει τις διατάξεις της 

ΠΟΛ 1159/26.7.2011 σχετικά με την λήψη φορολογικού πιστοποιητικού από Νόμιμους Ελεγκτές 

και ελεγκτικά γραφεία.
19.09.2011-
31.12.2012 3. Η παρούσα χρήση είναι η πρώτη εταιρική χρήση και η εταιρεία εφαρμόζει τα Δ.Π.Χ.Α. από

την σύσταση της.

106.937,99 4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που 

(402.987,16) ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

(296.049,17) 5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: 9

875,00 6. Οι εκροές σωρευτικά από την έναρξη της κλειόμενης χρήσης που έχουν προκύπει από 

(143.594,84) συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, 

(492,53) αφορούν υπηρεσίες διαχείρησης χαρτοφυλακίου προς τα μέλη της διοίκησης και ανέρχονται

(439.261,54) σε 54.476,74€.  Οι απαιτήσεις προς συνδεδεμένα μέλη αφορούν απαιτήσεις προς τα μέλη  της

2.090,08 διοίκησης και ανέρχονται σε 41.870,48€

(626,95) 7. Εκρεμεί η ολοσχερής καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της αύξηση που αποφάσισε η

(437.798,41)  Έκτακτη Γενική Συνέλευσης της 17ης Δεκεμβρίου 2012.  Έως και την ημέρα υπογραφής των 

81.966,15 οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης έχει καταβλήθει το ποσό των 100.000,00€ 

(355.832,26) από την συνολική αύξηση κεφαλαίου ύψους 210.000,00€.  

-1,61%

300.000,00

Συνολικά  έσοδα περιόδου -355.832,26

364.000,00

308.167,74

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Λάμπρος Παπακωνσταντίνου

Α.Δ.Τ.: Χ-080317

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Ενεργητικό

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατα πάγια

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

Μετοχικό κεφάλαιο
Αποτελέσµατα εις νέο

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Λοιπές απαιτήσεις

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

1. Πρόεδρος - Λάμπτρος Παπακωνσταντίνου

2. Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Αχιλλέας Κοντογούρης

3. Σύμβουλος - Ευάγγελος Μαυρομάτης

4. Σύμβουλος - Κωνσταντίνος Πέππας

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Σύνολο Ενεργητικού

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια

διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων  χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

Χρηµατοοικονοµικά  έσοδα

Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων

Κύκλος εργασιών

Κόστος πωληθέντων

Μικτό κέρδος

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 

IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 117631101000 Καρνεάδου 15 - 106 75 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 19η Σεπτεμβρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2012
(Δημοσιευμένα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 35, για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές κασταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της

IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.  Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη 

Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) περιόδου

Κέρδη/ζηµία µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Φόρος εισοδήµατος

Έξοδα διοίκησης

Αχιλλέας Κοντογούρης Γεώργιος Δαλιάνης

Α.Δ.Τ.: ΑΕ-031015 Α.Δ.Τ.: Χ 517110

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Ίδια κεφάλαια κατά την έναρξη 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)


