
                                           ΑΡ.Μ.Α.Ε.  39915/01ΑΤ/Β/98/32

                                                                                                                             12ο χλμ.Εθν.Οδού Αθηνών-Λαμίας Μεταμόρφωση

                                                  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Αρχή :
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:
Ημερομηνία έγκρισης των ετησίων οικονομικών 
καταστάσεων:
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

Ελεγκτική Εταιρεία:

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Αποτελέσματα  προ φόρων -766.761,07 -190.417,86

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 2.514,06 4.012,50 Πλέον / μείον προσαρμογές για : 

Επενδύσεις σε ακίνητα 258.271,00 258.271,00 1.498,43 2.149,69

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 33.887,74 193.552,33

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 22.641,48 323.647,17 131.379,71 42.738,82

Αποθέματα 2.674,15 6.641,89 466.577,12 444.309,33

Απαιτήσεις από πελάτες  8.573,16 206.880,61

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 104.271,55 1.326.687,11

3.967,74 24.418,15

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 398.945,40 2.126.140,28 450.596,21 -194.253,27

-383.398,97 59.174,23

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείον:

Μετοχικό Κεφάλαιο 24.466.713,11 24.289.369,86 -218.116,98 -243.336,48

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλάιων -37.039.290,22 -35.440.582,53 0,00 0,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας (α) -12.572.577,11 -11.151.212,67 Σύνολο εισροών/(εκροών)από λειτουργικές δραστηριότητες(α) -280.370,07 138.334,94

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0,00 0,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας (γ)=(α)+(β) -12.572.577,11 -11.151.212,67 Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων 66.000,00 0,00

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 -2.880,09

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 175.923,98 370.000,00 100,00 0,00

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 11.712.972,38 11.529.837,75 56,00 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.082.626,15 1.377.515,20 Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 19.240,82

66.156,00 16.360,73
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 12.971.522,51 13.277.352,95
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(γ)+ ( δ) 398.945,40 2.126.140,28 0,00 0,00

0,00 0,00

-6.000,00 -42.800,00

-6.000,00 -42.800,00

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

-220.214,07 111.895,67

Κύκλος Εργασιών 12.572,02 2.102.134,61 220.785,39 108.889,72

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 7.636,80 411.937,62 571,32 220.785,39

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων,χρηματοδοτικών

και επενδυτικών αποτελεσμάτων -168.704,26 277.389,47 Πρόσθετα στοιχεία & πληροφορίες:

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων -766.761,07 -190.417,86

Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους (Α) -1.598.707,70 -361.176,74
-Μετόχους Εταιρείας -1.598.707,70 -361.176,74

-Μετόχους Μειοψηφίας - -
Λοιπα συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -1.598.707,70 -361.176,74

-Μετόχους Εταιρείας -1.598.707,70 -361.176,74 4. Σε βάρος της  εταιρείας δεν εκκρεμούν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις
-Μετόχους Μειοψηφίας - -

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε €) -0,1428 -0,0323 5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας την 31/12/2015 ανερχόταν σε 0 άτομα (την 31/12/2014 ήταν 7)
Προτεινόμενο μέρισμα ανα μετοχή (σε €) 0,00 0,00 6. Το ποσό των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για α) πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ανέρχονται
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων,χρηματοδοτικών,  σε 765.745,54 €   β)ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται σε 17.112,67 € .  

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων -167.205,83 279.539,16 7.H εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ με τη μέθοδο της ολικής 

  ενοποίησης καθώς κατέχει το 100% των μετοχών της. Η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ  ΑΕΒΕ έχει έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής.

10.Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της εταιρείας, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης που έχουν προκύψει 

31/12/2015 31/12/2014 από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη ,όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  έναρξης χρήσης (1/1/2015 & 
1/1/2014 αντίστοιχα)

-11.151.212,67 -10.790.035,93

Κέρδη / (ζημίες) της χρήσης, μετά από φόρους
-1.598.707,70 -361.176,74 1/1-31/12/2015

0,00
1.600,00

0,00
49.259,10

Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα μετά από φόρους -1.598.707,70 -361.176,74 28.500,00
Απαιτήσεις/υποχρεώσεις από/προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 177.343,25 0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  λήξης χρήσης (31/12/2015 

& 31/12/2014) αντίστοιχα -12.572.577,12 -11.151.212,67

ΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΔΤ Κ170298

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

12.  Δεν υπάρχουν αξιόλογα γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού τα οποία χρειάζεται να μνημονευθούν. 

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 21115

 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. Λ352322

3. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008 έως 2011. Για την χρήση 2015 η εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

          ΑΘΗΝΑ  30 ΜΑΪΟΥ 2016

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια  μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
9. Για τη εξασφάλιση τραπεζικών δανείων της εταιρείας υφίστανται τα ακόλουθα εμπράγματα βάρη: προσημειώσεις - υποθήκες επί των ακινήτων της μητρικής 
εταιρείας € 18,2 εκ

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών κα μελών της Διοίκησης

Υποχρεώσεις

11. Το κονδύλι συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ύψους € -1.598.707,70 αναλύεται ως εξής:  αποτέλεσμα χρήσης €-1.598.707,70

8. Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης και λόγω της ύπαρξης ληξιπρόθεσμων τόκων & δόσεων κεφαλαίου ύψους €9,15 εκ. η Εταιρεία δεν πληρούσε το σύνολο 
των χρηματοοικονομικών όρων που προβλέπονταν από τις ως άνω αναφερόμενες τραπεζικές συμβάσεις

 στην οικονομική κατάστασή τους, πέραν της πρόβλεψης που έχει ήδη σxηματιστεί.

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις

στη λήξη της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 που έχουν προκύψει με τα συνδεδεμένα μέρη όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24 είναι τα εξής:

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης χρήσης

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα & ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης χρήσης

2.Ο τύπος της έκθεσης ελέγχου είναι µε Γνώμη χωρίς επιφύλαξη - Θέματα έμφασης λόγω του ότι: α) κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης το σύνολο των
βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά € 12,68 εκ., γεγονός το οποίο
οφείλεται κυρίως σε αθέτηση τήρησης χρηματοοικονομικών όρων ληφθέντων τραπεζικών πιστώσεων και β) στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της
έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. 

1.Η εταιρία εφαρμόζει  τα Δ.Π.Χ.Π. από την 1η  Ιανουαρίου 2005 και έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014.

Εξοφλήσεις δανείων

Επενδυτικές  δραστηριότητες

Aγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ετήσια  μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άϋλων παγίων στοιχείων

Τόκοι εισπραχθέντες

Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Καταβεβλημένοι φόροι

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

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

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Χρηματοοικονομικές  δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Aποσβέσεις

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Προβλέψεις

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

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίων

Γνώμη χωρίς Επιφύλαξη - Θέματα Έμφασης

 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια  μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ 1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια  μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Βρασίδας Σπυρ. Δαμηλάκος  (ΑΜ/ΣΟΕΛ 22791)

DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
(ΑΜ/ΣΟΕΛ 153)

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου
www.sanyocom.gr Μη Εκτελεστικό Μέλος:

Μη Εκτελεστικό Μέλος:30 Μαϊου 2016 Νικόλαος Σ.Παπαγεωργίου

Αλέκος  Ν. Παπαγεωργίου

ΑΔΤ ΑΜ 052120

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΕΜΗ)

SANYO COM A.E.B.E

                            ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
                                                                                                      Δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη 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 ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή 
ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


