GLOBAL SOFT AE
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122006999000
Έδρα Εταιρείας : Λ.Συγγρού 199, Ν.ΣΜΥΡΝΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας GLOBAL SOFT AE. 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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Μέθοδος Συµπλήρωσης Κατάστασης Ταµειακών Ροών:Έµµεση
Μέθοδος) Ποσά εκφρασµένα σε €

Αρµόδ. Υπηρ. Νοµαρχία ή Πρωτοδικείο: Ε.Β.Ε.Α. / ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ

Λειτουργικές δραστηριότητες

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου εταιρείας:

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

http://www.globalsoft.gr

1.1-31.12.2014

1.1-31.12.2013

-25.826

48.075
197.098

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πλέον/Μείον προσαρµογές για:

Στασινόπουλος Χαράλαµπος:

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Αποσβέσεις

176.987

Μπαρµπάτος Σπυρίδων:

Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής ∆ιευθ. Σύµβουλος

Προβλέψεις

5.860

-3.011

-61.276

-20.723

Μαντζαβινάτος Κωνσταντίνος:

Μέλος

Μη ταµειακά έσοδα/έξοδα

Φιλιππή Αικατερίνη:

Μέλος

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας

Ηµεροµηνία έγκρισης από το

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων

Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµων κεφαλαίου κίνησης
η που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση/ (αύξηση ) αποθεµάτων
Μείωση/ (αύξηση ) απαιτήσεων
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Οικονοµικών Καταστάσεων:

24 Μαρτίου 2015

Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής:

Κώστας Ρούσσος ΑΜ ΣΟΕΛ 16801

Ελεγκτική Εταιρεία:

ΣΟΛ ΑΕ

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:

Με σύµφωνη γνώµη

31.12.2014

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού
31.12.2013
14.148
530.858

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

9.555
433.688

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

117.772

96.615

26.059
348.188
117.559
1.052.821

26.059
499.731
160.790
1.328.201

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

558.789
-306.520

558.789
-284.567

Επιχορηγήσεις
Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)

252.269

274.222

Καθαρή αύξηση/(µείωση)στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

252.269

274.222

χρήσεως (α)+(β)+(γ)

Αποθέµατα
Απαιτήσεις απο πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

-395

186.399
-373.692

238
-322.518
259.105

Μείον:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά εκφρασµένα σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

748
1.587

Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο λειτουργικές δραστηριότητες (α)

-

6.526

-1.759

-2.187

-11.669
-102.641

162.208

-75.224
39
132
-75.053

-370.872
689
-370.183

165.057
165.057

-

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

191.151

78.385

609.401

975.594

800.552

1.053.979

1.052.821

1.328.201

-12.637

-207.975

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως

61.900

269.875

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

49.263

61.900

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων τηρήθηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές και µέθοδοι που
χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας την 31.12.2013
2. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή
ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Τα ποσά των σωρευτικών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά εκφρασµένα σε €
1.1-31.12.2014
1.1-31.12.2013
703.053
946.420

Κύκλος εργασιών

προβλέψεων που έχουν σχηµατισθεί από την την εταιρεία για κάθε µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις έχουν ως ακολούθως:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μικτά κέρδη/ ζηµίες
Κέρδη/ Ζηµίες προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

225.637
-23.491

302.316
47.680

i) Για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
ii) Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Κέρδη/ Ζηµίες προ φόρων

-25.826

48.075

iii) Λοιπές προβλέψεις

-19.641

56.465

Σύνολο

-2.312
-21.953

-1.813
54.652

3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση (14) των Ετήσιων Οικονοµικών

153.496

244.778

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε

Κέρδη/ Ζηµίες µετά απο φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη/ Ζηµίες προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων

6.000
6.000

Καταστάσεων.
4. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές, εκρόες) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των
συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά εκφρασµένα σε €
31.12.2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1.1.2014 και 1.1.2013)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013)

α) Εισροές

31.12.2013

274.222
-21.953
252.269

219.570
54.652
274.222

246.973

β) Εκροές

-

γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

89.677
-

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

-

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2014 για την εταιρεία ήταν 12 άτοµα και την 31/12/2013 ήταν 12

-

άτοµα .
6. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους αφορούν επαναεπιµετρήσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών ποσού (€ 2.312)

Ν.Σµύρνη 24 Μαρτίου 2015

O Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆.Σ.

O Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής ∆ιευθ.

Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

Λογιστής Α΄ Τάξης

Ευάγγελος Αγγελίδης
Α∆Τ 1157610

Σαντούκας Ζαφείριος
Α∆Τ ΑΙ 109838

Σύµβουλος

Στασινόπουλος Χαράλαµπος
Α∆Τ Σ 577589

Μπαρµπάτος Σπυρίδων
Α∆Τ ΑΕ 077416

