
                                                                                                          (∆ηµοσιευµένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση έδρας εταιρείας:                           6ο Χιλ. Θεσ/νίκης -Ωραιοκάστρου Τ.Κ. 56429 ΟΝΟΜΑ
Εποπτεύουσα Αρχή:                                      ∆ιευθ.Αναπτυξης ΠΕ Θεσσαλονικης (∆ιευθ.Εταιρειων) ΕΛΕΝΗ ΛΑ∆ΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών:      56486/62/B/04/0065 ΠΑΥΛΟΣ ΛΑ∆ΕΝΗΣ (ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.)
ΑΡ.ΓΕΜΗ                                                     058714704000 ΣΚΕΝ∆ΕΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.)
Νόµιµος Ελεγκτής:                                        Γιαννακουλόπουλος Βασίλειος  (ΑΜ ΣΟΕΛ 24571) ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.)
Ηµεροµηνία Εκθέσεως Ελέγχου:                     11 Ιουνίου 2017 ΚΟΥΡΟΥΒΕΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.)

Ελεγκτική Εταιρεία:                                                                      Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου:                              Σύµφωνη Γνώµη (µε Θέµα Έµφασης)
Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό                                                    
Συµβούλιο των Οικονοµικών Καταστάσεων:     27 Απριλίου 2017
∆ιεύθυνση ∆ιαδυκτίου Εταιρείας:                   www.prettybaby.gr 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 12.695,32 21.314,19 Κύκλος εργασιών 1.042.478,77 948.124,41
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 0,09 8.310,59 Κόστος πωλήσεων (749.112,73) (634.189,56)
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 43.829,91 44.791,24 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 293.366,04 313.934,85
Λοιπές Μακροπροθεσµες απαιτήσεις 5.087,26 5.087,26 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 62,86 234,33
Αποθέµατα 1.045.937,93 1.261.351,73 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (285.254,42) (313.630,58)
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 827.655,97 636.290,02 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (118.894,42) (127.270,01)
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 57.133,93 13.225,93 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελ. (110.719,94) (126.731,41)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.992.340,41 1.990.370,96 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) (19.440,29) (18.709,03)

Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 0,00 0,00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (130.160,23) (145.440,44)
Μετοχικό Κεφάλαιο και υπερ το άρτιο 3.400.000,00 3.400.000,00 Μείον φόροι (961,32) 45.806,41
Αποτελέσµατα εις νέον (2.787.542,68) (2.656.421,13) Καθαρό κέρδος (ζηµία) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (131.121,55) (99.634,03)
Σύ λ Ιδί Κ λ ί ( ) 612 457 33 743 578 87 Κέ δ (ζ ί ) ό δ ί δ ό 0 00 0 00

 καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της (www.prettybaby.gr), όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΑΡ.ΜΑΕ 56486/62Β/04/0065 ΑΡ.ΓΕΜΗ 058714704000

6ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες της περιοδου απο 1 Ιανουαρίου 2016  µέχρι 31  ∆εκεµβρίου 2016

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. 
 Ο αναγνώστηςπου επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις  που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 612.457,33 743.578,87 Κέρδος (ζηµία) από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 20.003,00 18.571,00 Καθαρό κέρδος (ζηµία) περιόδου (α) (131.121,55) (99.634,03)
Προµηθευτες και λοιπές υποχρεώσεις 1.123.279,63 1.057.131,57 Λοιπά Συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) 0,00 0,00
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 209.234,83 145.290,98 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α) + (β) (131.121,55) (99.634,03)
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεωσεις 0,00 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 27.365,63 25.798,54 Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Ευρώ) -2,260716 -1,717828
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 1.379.883,09 1.246.792,09
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 1.992.340,41 1.990.370,96 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελ. (92.340,57) (103.683,39)

και αποσβέσεων 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2016 31/12/2015 ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  Έναρξης Χρήσης (01/01/2016 και 01/01/2015 αντίστοιχα) 743.578,87 (656.787,10) Λειτουργικές δραστηριότητες:
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (ζηµίες) µετά από φόρους (131.121,55) (99.634,03) Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (130.160,23) (145.440,44)
 612.457,33 (756.421,13) Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00 1.500.000,00 • Αποσβέσεις παγίων 18.379,37 23.048,02
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Χρήσης (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα) 612.457,33 743.578,87 • Συναλλαγµατικές διαφορές

• Προβλέψεις 1.432,00 1.391,00
• Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
• Χρεωστικοί / Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα / έσοδα 10.451,02 12.972,40

(99.897,84) (108.029,02)
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (215.413,80) (157.720,48)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 191.365,95 (73.147,84)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 67.715,15 (1.557.791,59)

91.763,00 (1.326.923,27)

(8.134,84) (1.434.952,29)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα 8.977,18 9.699,44

4. Επί των παγίων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Καταβληµένοι φόροι 0,00 0,00
8.977,18 9.699,44

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (17.112,02) (1.444.651,73)
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Απόκτηση θυγατρικής 0,00 0,00

7.  Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2016 είναι 5  άτοµα. Τα αντίστοιχα άτοµα την 31/12/2015 ήταν 5. Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων 1.450,00 3.051,00
8.  Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
6. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν στην τρέχουσα χρήση, είναι οι ίδιες µε αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της
31/12/2015

3. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση του 2010. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 η Εταιρεία αποδέχτηκε Περαίωση των
ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2007-2009 βάσει της οποίας καταλογίστηκαν φόροι συνολικού ποσού € 55.573,43.

2. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας "ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ - MINERVA" µε έδρα την Ελλάδα η οποία κατέχει το 93,79% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η µέθοδος ενσωµάτωσης είναι αυτή
της ολικής ενσωµάτωσης. Το ποσοστό συµµετοχής δε µεταβλήθηκε σε σχέση µε τη χρήση 2015.

1. Η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή περιλαµβάνει ως θέµα έµφασης το γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας,
έχει καταστεί κατώτερο από το 1/2 του Μετοχικού Κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν.
2190/1920. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θα πρέπει να εκπονήσει κατάλληλο πρόγραµµα για την άρση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την
απρόσκοπτη συνέχιση  των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τόκοι εισπραχθέντες 0,00 0,00
Εισπραχθέντα µερίσµατα 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 1.450,00 3.051,00
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 1.500.000,00
Αγορά ιδίων µετοχών 0,00 0,00
Εισπράξεις δανείων 426.667,00 246.284,49
Εξοφλήσεις δανείων 364.196,98 302.996,32
Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 62.470,02 1.443.288,17
Καθαρή αύξηση /(µείωση) στα Ταµειακά  διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης 43.908,00 (4.414,56)
Ταµειακά  ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης  χρήσης 13.225,93 17.640,49
Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών

01/01-31/12/2016 Ταµειακά  ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης  χρήσης 57.133,93 13.225,93
α) Έσοδα 80.509,81
β) Έξοδα 539.704,96
γ) Απαιτήσεις 2.716,08
δ) Υποχρεώσεις 1.041.428,95
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 71.117,89
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 10.910,51

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ  Ι. ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΡΙΜΗ Ν. ΚΥΡΑΝΝΗ
Α.∆.Τ. ΑΒ 710180 Α.∆.Τ. Ρ171549

ΚΟΥΡΟΥΒΕΗΣ  Α.  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                      
Α.∆.Τ. ΑK 890912                                                                                          

12. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη
λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε
ευρώ):

11.  Οι σχηµατισµένες προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα διαµορφώνονται ανά περίπτωση ως εξής:
      ι)  Έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 10.000,00 σε προηγούµενες χρήσεις 
          (Σηµείωση 19 των Οικονοµικών Καταστάσεων). 
      ιι) Έχουν σχηµατιστεί πρόβλεψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας συνολικού ποσού € 117.979,84.
      ιιι) Έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για παροχές προς τους εργαζοµένους ποσό € 10.003,00, εκ του οποίου ποσό € 8.571,00 σε προηγούµενες χρήσεις
          (Σηµείωση 18 των Οικονοµικών Καταστάσεων).
      ιv) ∆εν έχουν σχηµατιστεί λοιπές προβλέψεις.

10. ∆εν υπάρχουν λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους κατά την τρέχουσα περίοδο
9. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της χρήσεως 2016 ανήλθαν σε € 1 χιλ.  (2015 :3 χιλ). 

Θεσσαλονίκη  27 Απριλίου 2017

ΤO ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                                                                                  


