ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. δ.τ. INTERFACE BUSINESS & INFORMATION TRAINING S.A.
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32056/01ΝΤ/Β/94/1904)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της INTERFACE A.E. Συνιστούμε
επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς
και η έκθεση ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση διαδικτύου :
www.altec.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
31/3/2015
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων :
Αθανάσιος Αθανασούλης
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Σωτήρης Σώκος
Έλλενα Μούτσου
Αντιπρόεδρος
Ελεγκτική Εταιρεία:
AUDIT SERVICES ΑΕ
Ευσταθία Μαράντου
Μέλος
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Με θέμα έμφασης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Η Εταιρεία
31.12.2014
31.12.2013
126.785
145.399
0
0
0
0
42.394
49.498
0
0
79.864
140.308
611.735
554.013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

860.778

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

723.729
(842.529)
(118.800)
0
(118.800)
0
75.062
164.171
740.345

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

979.578

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

(12.138)
0

219.272
0

18.964
0
1.805
0
(1)
16.092

24.648
0
3.676
0
(1)
30.282

0
60.444
65.796

0
(17.401)
(79.318)

46.630
(12.923)

(10.968)
(511.710)

(16.092)
0
0
168.577

(30.282)
0
0
(371.802)

0
(350)
0
1
0
0
7.104
0
6.754

0
0
0
1
0
0
0
0
1

0
(51.814)
0
0
(51.814)

0
0
11.958
0
11.958

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

123.518

(359.843)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα απορροφώμενων Ομίλων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

124.693
0
248.211

484.536
0
124.693

889.218 Eπενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Η Εταιρεία
Πωλήσεις ποσοστών θυγατρικών
1.1. - 31.12.2014
1.1. - 31.12.2013
Μερίσματα εισπραχθέντα
Είσπραξη επιχορηγήσεων / Πληρωμή εγγυήσεων
807.629
742.027 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
286.775
561.907 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
3.953
249.554
(12.138)
219.272 Xρηματοδοτικές δραστηριότητες
(7.371)
181.205 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
22.918
274.202 Εξοφλήσεις δανείων
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
860.778

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Κύκλος Εργασιών
Μεικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 11 των οικονομικών καταστάσεων.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, που καταρτίζει
η εταιρεία ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, η οποία συμμετέχει στην εταιρεία στις 31/12/2014 με ποσοστό 100% .
3. 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 εταιρείας και δεν έχουν σχηματιστεί σχετικές προβλέψεις.
4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως ήταν 4 (4 για το 2013).
5. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία χρήσεως που έγιναν από την Εταιρεία € 350.
6. Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές ή μετοχές της μητρικής από την εταιρεία.
7. Το θέμα έμφασης στην έκθεση ελέγχου αναφέρεται στην αβεβαιότητα συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας .
8. Τα ποσά των πάσης φύσεως συναλλαγών (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως:
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

Η Εταιρεία
1.1. - 31.12.2014
1.1. - 31.12.2013

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
(Κέρδη)/Ζημίες από εκποίηση ενσώματων παγίων
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
889.218 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
723.729
(835.051) Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
(111.322) Μείωση / (αύξηση) εμπορικών απαιτήσεων
0 Μείωση / (αύξηση) λοιπων απαιτήσεων
(111.322)
0 (Μείωση) / αύξηση εμπορικών υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
77.917 (Μείωση) / αύξηση λοιπων υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
215.985 Μείον:
706.638 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
1.000.541 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

3.340
36
19.126
729
33.679

Η Εταιρεία
1.1. - 31.12.2014
1.1. - 31.12.2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2014 και 1.1.2013 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες
Λοιπές Μεταβολές

(111.322)
(7.371)
(107)

(300.892)
181.205
8.366

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

(118.800)
0

(111.322)
0

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 136117

ΜΟΥΤΣΟΥ Δ.ΕΛΕΝΑ
Α.Δ.Τ ΑΕ 096189

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΦΑΦΟΥΤΗΣ
Α.Δ.Τ. AB 036996

