ALPHA EDITIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123158201000
Έδρα: Λ. Κηφισίας 40 - Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 151 25
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της
εταιρείας ALPHA EDITIONS Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στην
διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Νοµαρχία:
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων:
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή:
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (α)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους (A)
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά (σε €)
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

31.12.2015

31.12.2014

49.385,35
29.292,22
140.953,96
254.242,37
1.104.890,48
781.323,97
2.360.088,35

62.971,62
28.835,22
106.730,57
320.541,13
1.061.483,30
868.042,94
2.448.604,78

Νοµαρχία ανατολικής Αττικής
Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, Γεώργιος Μπίνιος,
Σταύρος Κεπέσογλου, ∆ηµήτριος Κουφόπουλος
16 Μαΐου 2016
∆ιαµαντής ∆ιαµαντάρας, Α.Μ. ΣΟΕΛ 15811
Μουρ Στήβενς Α.Ε.
Γνώµη χωρίς επιφύλαξη - µε Έµφαση Θέµατος
www.atticamedia-alphaeditions.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(έµµεση µέθοδος) (ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

1.1-31.12.2015

1.1-31.12.2014

(128.733,60)

(346.510,44)

Αποσβέσεις

24.791,00

23.042,00

Προβλέψεις

32.013,46

16.678,00

2.173,49

2.421,21

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

66.298,76

207.254,94

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

118.810,05

311.864,30

(549,55)

(117.002,72)

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα / (έσοδα)
60.000,00
(260.735,05)
(200.735,05)
61.452,33
2.499.371,07
2.560.823,40
2.360.088,35

60.000,00
(174.834,84)
(114.834,84)
63.519,00
2.499.920,62
2.563.439,62
2.448.604,78

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:

1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα

8.858.020,07 12.581.163,49 Καταβεβληµένοι φόροι
4.010.393,62 5.864.111,11
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(126.560,11)
(344.089,23)
Επενδυτικές
δραστηριότητες
(128.733,60)
(346.510,44)
(92.013,31)
(260.656,53)
Αγορά ενσώµατων και άϋλων
6.113,10
(6.059,12) παγίων περιουσιακών στοιχείων
(85.900,21)
(266.715,65)
(1,4317)
(4,4453) Τόκοι εισπραχθέντες
(101.769,11)

Σύνολο εισροών / (εκροών)
(321.047,23) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014
(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Σύνολο εισροών / (εκροών)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(01.01.2015 & 01.01.2014 αντίστοιχα)
(114.834,84)
231.880,81
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) +(γ)
(85.900,21)
(266.715,65)
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
(80.000,00) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2015 & 31.12.2014 αντίστοιχα)
(200.735,05)
(114.834,84) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

(2.175,91)

(2.422,19)

-

(83.566,57)

112.627,70

11.758,53

(11.661,73)

(4.691,14)

2,42

0,98

(11.659,31)

(4.690,16)

-

-

100.968,39

7.068,37

159.298,09

152.229,72

260.266,48

159.298,09

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την εταιρεία είναι αυτές που προβλέπονται από τα ∆.Π.Χ.Α. και ακολουθούνται µε συνέπεια.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται αναλυτικά στην σηµείωση 4.24 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
3. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
4. Κατά της Εταιρείας υπάρχουν σε εκκρεµότητα αγωγές οι οποίες αντιµετωπίζονται δικαστικά. Σύµφωνα µε την εκτίµηση των νοµικών συµβούλων της Εταιρείας δεν είναι πιθανό από την έκβασή
τους να προκύψει σηµαντική επίδραση στα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας.
5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης ήταν 68 και 74 άτοµα αντίστοιχα.
6. Το ποσό των συναλλαγών και αµοιβών διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχεται σε 20.208 ευρώ.
∆εν υφίστανται υπόλοιπα υποχρεώσεων ή απαιτήσεων από και προς διευθυντικά στελέχη ή µέλη της διοίκησης.
7. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί από την Εταιρεία την 31.12.2015 αναλύονται ως εξής:
- Πρόβλεψη για πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
- Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
- Λοιπές προβλέψεις (πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού)

61.452,33

8. Το θέµα έµφασης που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή αφορά το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας τα οποία είναι αρνητικά και ως εκ τούτου συντρέχει
περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 και 48 του κ.ν. 2190
9.Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους ύψους (6.113,10) ευρώ αφορά σε αναλογιστικές ζηµίες της χρήσης.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 024283

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΝΙΟΣ
Α.∆.Τ. Τ 143955

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
Α.∆.Τ. Π 527470 - ΑΡ. Α∆. ΟΕΕ Α' ΤΑΞΗΣ 52880

