ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΡΑΝΣΑΙΖ ΕΠΕ
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία της χρήσεως 2006 (1/1 - 31/12/2006)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΦΡΑΝΣΑΙΖ
Ε.Π.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 Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη
διεύθυνση διαδικτύου της (http://profile.gr) όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
Διεύθυνση Έδρας:
Λεωφ. Συγγρού 199, 171 21 Ν. Σμύρνη
Διαχειριστής:
Παπουτσής Παναγιώτης
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
2 Μαρτίου 2007
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:
Κώστας Ρούσσος Α.Μ. ΣΟΕΛ 16801
Ελεγκτική Εταιρεία:
ΣΟΛ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου:
Με σύμφωνη γνώμη - Θέματα έμφασης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
31.12.2006
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
48.474,87
68.093,38 Κέρδη/Ζημιές προ φόρων
-21.508,12
-95.294,85
Αποθέματα
5.060,64
5.464,34 Πλέον/Μείον προσαρμογές για:
Απαιτήσεις από πελάτες
84.579,72
84.765,18 Αποσβέσεις
18.470,61
21.234,90
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού
46.227,78
39.151,20
55.000,00
-------------------- -------------------- Προβλέψεις
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
184.343,01
197.474,10
-114,97
============= ============= Μη ταμειακά έσοδα/έξοδα
Τόκοι και συναφή χρηματ/μικά αποτελέσματα
8.140,10
7.608,49
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
97.747,47
97.460,89
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
223.611,02
219.268,92
-------------------- -------------------- με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
321.358,49
316.729,81
403,70
649,23
Κεφάλαιο
106.500,00
106.500,00 Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων
-4.743,92
-2.568,97
Λοιπά Στοιχεία Καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας
-243.515,48 -225.755,71 Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων
-------------------- -------------------- (Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
4.457,07
40.316,83
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (β)
-137.015,48 -119.255,71
-------------------- -------------------- Μείον:
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(β)
184.343,01
197.474,10
============= ============= Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-7.853,52
-7.608,49
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Καταβεβλημένοι φόροι
-25.255,63
-------------------- -------------------1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από
Κύκλος εργασιών
154.508,46
271.404,57
-2.749,05
-5.888,49
Μικτά κέρδη/ ζημίες
53.237,11
92.656,60 λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών,
Επενδυτικές δραστηριότητες
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
5.102,59
-66.451,45 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων
Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και
περιουσιακών στοιχείων
-1.765,00
-------------------- -------------------επενδυτικών αποτελεσμάτων
-13.368,02
-87.686,36
Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων
-21.508,12
-95.294,85 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από
-------------------- -------------------- επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-1.765,00
Μείον φόροι
3.748,35
28.263,07
-------------------- -------------------Κέρδη/ Ζημίες μετά από φόρους
-17.759,77
-67.031,78 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εισπράξεις απο αύξηση κεφαλαίου
3.286,00
-84,53
31.12.2006
31.12.2005 Εξοφλήσεις δανείων
-------------------- -------------------Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από
(1.1.2006 και 1.1.2005)
-119.255,71
-55.509,93 χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
3.201,47
Κέρδη/Ζημίες χρήσεως μετά απο φόρους
-17.759,77
-67.031,78 Καθαρή αύξηση/(μείωση)στα ταμειακά διαθέσιμα
Αύξηση/Μείωση κεφαλαίου
40.500,00
και ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ)
-2.749,05
-4.452,02
Λοιπές μεταβολές
-37.214,00
============= =============
-------------------- -------------------- Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 6.209,68
10.661,70
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως
-------------------- -------------------3.460,63
6.209,68
(31.12.2006 και 31.12.2005)
-137.015,48 -119.255,71 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
============= =============
============= =============
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της εταιρείας είναι: 2003 -2006.
2. Tα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη
λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, καθώς επίσης οι συναλλαγές και οι συνολικές
αμοιβές των μελών της διοίκησης έχουν ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
3.480,00
β) Αγορές Αγαθών και υπηρεσιών
1.785,17
γ) Απαιτήσεις
3.094,24
δ) Υποχρεώσεις
114.438,28
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
–
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
–
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
–
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2006 για την Εταιρεία ήταν άτομα 2 και για την 31/12/2005 ήταν άτομα 4.
5. Τα θέματα έμφασης αφορούν: α) την σημείωση 15 επί των οικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρεται ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2003 έως και 2006 δεν
έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές και β) ότι συντρέχουν οι περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 45 του Ν. 3190/1955.
Ν. Σμύρνη, 1 Μαρτίου 2006
Ο Διαχειριστής
Η Διευθύντρια Λογιστηρίου
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