BUREAU VERITAS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 044939107000
ΑΡ.ΜΗΤΡ .ΑΕ : 56307/002/Β/04/0018
Ε∆ΡΑ : ∆ήµος Πειραιά - Αιτωλικού 23 ΤΚ 185.45
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 ∆εκεµβρίου 2015
(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190, 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 κατάστασηκαι τα αποτελέσµατα της BUREAU VERITAS ΑΕ . Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε
είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδυκτίου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι
οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας
Bureauveritas.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών
29-Μαϊ-16
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Σεραφείµ ∆. Μακρής Α.Μ.ΣΟΕΛ 16311
Ελεγκτική εταιρία
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών
Με σύµφωνη γνώµη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Ενεργητικό
31.12.2015
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
1.394.432
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
9.847
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
970.756
Αποθέµατα
17.357
Απαιτήσεις από πελάτες
4.137.423
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
651.069
Σύνολο ενεργητικού
7.180.884

31.12.2014
855.131
2.599
694.694
6.178
4.020.854
974.004
6.553.460

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρώσεων (γ) + (δ)

360.000
-1.731.343
-1.371.343
0
-1.371.343
0
1.279.681
3.156.044
4.116.501
8.552.226
7.180.885

360.000
-1.650.074
-1.290.074
0
-1.290.074
0
1.336.620
2.730.214
3.776.698
7.843.532
6.553.458

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
01.01 έως 31.12.2015
15.404.027
-339.993
-360.933
-191.327

01.01 έως 31.12.2014
14.492.134
146.422
117.353
-74.539

-191.327
0
110.058
-81.269

-74.539
0
-166.035
-240.574

Κύκλος εργασιών
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (α)
Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής
Μετόχους Μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (α) + (β)
Κέρδη / (ζηµιές) πρό φόρων χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και

συνολικών αποσβέσεων
-115.005
Κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή (σε € ανά µετοχή)
-0,5315
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
31.12.2015
-1.290.074
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2015 και 01.01.2014
-81.269
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Επίδραση λάθους
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.15 και 31.12.14 αντίστοιχα)

323.521
-0,2071
31.12.2014
-1.421.347
-240.574
371.847
-1.290.074

0
-1.371.343

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
01.01 έως 31.12.15

01.01 έως 31.12.14

-360.933

117.353

319.472
0

149.318
0

0
0
25.736
0

0
0
12.003
0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

149.634
0
0
0
0
-65.884
68.024

-1.040.680
0
0
0
0
-494.695
-1.256.701

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Επίδραση από άλλες επενδυτικές δραστηριότητες
Λοιπές µεταβολές
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-773.868
0
3.711
-770.157

-492.746
0
2.790
-489.956

400.093
0
0
400.093

1.750.966
0
0
1.750.966

-302.041
768.678
0
466.638

4.309
764.369
0
768.678

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις - προβλέψεις
Προβλέψεις
Αχρησιµοποίητες προβλέψεις
Πιστωτικοι τοκοι
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Κέρδη από πώληση παγίων
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον :

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Μερίσµατα πληρωθέντα
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου
(α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµιακά διαθέσιµα από συγχώνευση επιχειρήσεων
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. ∆εν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται

να έχουν

σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάστασηή λειτουργία της Eταιρείας.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 19 των Οικονοµικών Καταστάσεων
3. Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού κατά την 31.12 2015 ήταν άτοµα 147, ενώ την 31.12.2014 άτοµα 131.
4. Τα ποσά των πάσης φύσεως συναλλαγών (εισροές , εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα ,
κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, προς αυτή µέρη, έχουν ως εξής:
31.12.2014
31.12.2014
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
8.686.566
7.916.257
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
2.324.963
1.792.368
Πωλήσεις παγίων
0
0
Απαιτήσεις
963.311
682.000
Υποχρεώσεις
3.674.403
3.257.061
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
843.581
761.496
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0
0
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0
0
5. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2014.
Αθήνα 29 Μαίου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΧΑΛΗΣ
Α∆Τ Χ 105941

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
VERONIQUE MOREL
A∆ 05ΦΕ21960

ΠΡΟΙΣΤ ΛΟΓ/ΡΙΟΥ
ΟΛ. ΚΟΥΤΣΟΥΠΜΑ
ΑΜ 39230

