BUREAU VERITAS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 044939107000
ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΕ : 56307/002/Β/04/0018
ΕΔΡΑ : Δήμος Πειραιά - Αιτωλικού 23, Τ.Κ 18545
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016
(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "BUREAU VERITAS ΕΛΛΑΣ
ΑΕ". 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 νόμιμου ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας
www.bureauveritas.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των
οικονομικών καταστάσεων:
30-Μαϊ-17
Νόμιμος ελεγκτής
Φανουργιάκης Θεόδωρος Α.Μ.ΣΟΕΛ 47511
Ελεγκτική εταιρία
KSi Greece
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
31.12.2016
31.12.2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2016
(1.371.343)
(1.290.074)
και 01.01.2015 αντίστοιχα)
(619.261)
(81.269)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
0
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
1.800.000
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2016
(190.604)
(1.371.343)
και 31.12.2015 αντίστοιχα)

Γνώμη με επιφύλαξη και θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Ενεργητικό
31.12.2016
31.12.2015
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
1.349.845
1.394.432
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
13.859
9.847
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
1.041.845
970.756
Αποθέματα
20.120
17.357
Απαιτήσεις από πελάτες
3.663.052
4.203.445
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
565.584
585.047
Σύνολο ενεργητικού
6.654.305
7.180.884
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Μετοχικό Κεφάλαιο
1.360.000
360.000
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
(1.550.604)
(1.731.343)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
(190.604)
(1.371.343)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
0
0
Συνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
(190.604)
(1.371.343)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.358.643
1.279.681
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
1.798.047
3.156.045
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.688.218
4.116.501
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρώσεων (γ) + (δ)

6.844.909
6.654.305

8.552.227
7.180.884

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

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 μετά από φόρους
(α) + (β)
Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (σε € ανά μετοχή)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
01.01 - 31.12.16
01.01 - 31.12.15
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
στοιχείων
Λοιπές μεταβολές

01.01 - 31.12.2016

01.01 - 31.12.2015

15.097.444

15.404.027

(422.883)

(339.993)

(474.217)
(491.911)

(360.933)
(191.327)

(491.911)
0

(191.327)
0

(127.350)

110.058

(619.261)

(81.269)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

(115.005)
(0,531)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

(151.935)
(0,455)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

(474.217)

(360.933)

270.947
14.230
(1.431)

319.472
25.736
0

152.593

83.612

(14.230)
(195.168)

0
(65.884)

(247.276)

2.003

(230.372)

(773.868)

101

0

8.412

3.711

(221.860)

(770.157)

1.800.000
(1.372.227)

0
400.093

427.773

400.093

(41.363)

(368.061)

400.616
359.253

768.678
400.616

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Eταιρείας.
2. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις γίνεται σχετική αναφορά στην σημείωση 6.16 των οικονομικών καταστάσεων.
3. Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού κατά την 31.12 2016 ήταν 160 άτομα, ενώ την 31.12.2015 ήταν 147 άτομα.
4. Τα ποσά των πάσης φύσεως συναλλαγών (εισροές, εκροές) καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια
του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
31.12.2016
31.12.2015
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
8.201.283
8.686.566
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
1.917.040
2.324.963
Πωλήσεις παγίων
100
0
Απαιτήσεις
477.253
964.537
Υποχρεώσεις
2.109.893
3.674.253
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών
της διοίκησης
1.327.400
843.581
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0
0
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης
0
0
5. Η επιφύλαξη που διατυπώνεται στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφορά α) στη μη διενέργεια επαρκούς πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, ποσού € 100.667 και β) στο ότι οι φορολογικές
υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως 2012. Το θέμα έμφασης που διατυπώνεται στην έκθεση ελέγχου αφορά το γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων
Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό.
6. Σχετικά με το γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, η Διοίκηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα τις δραστηριότητές της. Για
περισσότερες πληροφορίες παραπέμπουμε στη σημείωση 6.6 των οικονομικών καταστάσεων.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΜ514262

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
VERONIQUE MOREL
Α.Δ 16AC225137

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ
Α.Δ.Τ. Ν474102

