
Δ/νση έδρας Εταιρείας:

Ομήρου 8 Τ.Κ. 

11475 ΑΘήνα

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 1489401000

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 23644/06/Β/91/22

Αρμόδια Αρχή:

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 

καταστάσεων 22/02/13

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία):

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

Ελεγκτική Εταιρεία: ΣΟΛ Α.Ε.

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου:

Δ/νση Διαδικτύου Εταιρείας

Ποσά εκφρασμένα σε €

31 Δεκ 12 31 Δεκ 11 01.01-31.12.12 01.01-31.12.11

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα Πάγια στοιχεία 92.547,68 165.853,82 -452.988,64 -622.900,01

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.964,15 7.276,01

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 162.820,62 483.261,88 80.473,19 88.131,63

Απαιτ. Από πελάτες-Χρηματιστές-Χρηματιστήριο 246.999,31 510.735,81 55.000,00 48.780,03

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 183.511,64 102.188,76 -719,77 25.273,01

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 241.048,53 544.195,27 7.915,02 -6.276,62

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 928.891,93 1.813.511,55

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό κεφάλαιο 2.056.275,00 2.056.275,00

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης -1.720.265,17 -1.264.276,53 417.104,88 -84.142,44

Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α) 336.009,83 791.998,47 -418.844,33 69.359,85

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προβλέψεις και λοιπές μακροπροθ. Υποχρεώσεις 32.000,00 47.000,00

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 105.213,34 99.999,99 -22.856,04 -21.405,88

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 455.668,76 874.513,09 -3.000,00 -2.280,00

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 592.882,10 1.021.513,08 -337.915,69 -505.460,43

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(α) + (β) 928.891,93 1.813.511,55

-1.855,19 -3.746,77

Ποσά εκφρασμένα σε €

01.01-31.12.12 01.01-31.12.11 1.000,00

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου 14.941,02 27.682,50

(01.01.2011 και 01.01.2010  αντίστοιχα) 791.998,47 1.417.178,48 -52.466,10

68.935,87 3.572,00

Κέρδη/(Ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους 29.555,60 28.507,73

(Συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 455.988,64 -625.180,01

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου

(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) 336.009,83 791.998,47 5.213,35 99.998,99

Ποσά εκφρασμένα σε € 01.01-31.12.12 01.01-31.12.11

Κύκλος εργασιών 283.988,57 434.612,89 5.213,35 99.998,99

Μικτά κέρδη 43.218,76 95.784,77

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματόδ. Και -303.146,74 -376.953,71

επενδ. αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων -365.062,47 -460.418,70 544.195,27 921.148,98

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδ. και επενδ. 

αποτ/των -445.535,66 -548.550,33 241.048,53 544.195,27

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων -452.988,64 -622.900,01

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους -455.988,64 -625.180,01

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχής – βασικά 

(σε €) -1,11 -1,52

ΑΡ. ΑΔ. 41953 – Α’ ΤΑΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡ. ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Λ. ΚΟΝΔΥΛΗ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 620736 Α.Δ.Τ. Χ 513297 Α.Δ.Τ. ΑΕ 632027

Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

5. Τα ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας

στη λήξη της τρέχουσας περιόδου , που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατα την έννοια Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, έχουν ως εξής:

α) Έσοδα €32χιλ., β) Έξοδα€ # , γ) Απαιτήσεις € #, δ) Υποχρεώσεις € #, ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών κα μελών διοίκησης€ 91 χιλ., 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικησης €15 χιλ. , ζ) Υποχρεώσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης € #.  

6) Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές , καθώς και οι εκκρεμούσες δικαστικές αποφάσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 

κατάσταση της εταιρίας.

7) Το θέμα έμφασης του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή αφορά στη μείωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920.

1. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

2. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009, κατα συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν καταστεί οριστικές.

3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας χρήσεως και της προηγούμενης συγκρίσιμης χρήσεως ήταν 7 και 11 άτομα αντίστοιχα.

4. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι: 

α) για επισφαλείς απαιτήσεις €537 χιλ. β) για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία €32 χιλ.

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα 

ταμειακά διαθέσιμα και

Ισοδύναμα διαθεσίμων περιόδου (α) + 

(β) + (γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

έναρξης περιόδου

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

λήξης περιόδου

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα 

δάνεια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Εξοφλήσεις δανείων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 

χρηματοδοτικές μισθώσεις

Μερίσματα πληρωθέντα

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 

χρηματοδοτικές δραστ. (γ)

Τόκοι εισπραχθέντες

Αγορά Μετοχών

Εισπράξεις από πώληση μετοχών

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 

επενδυτικές δραστ. (β)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 

λειτουργικές δράστ. (α)

Επενδυτικές Δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων

Αγορά άλλων στοιχείων (καταβολή 

εγγυήσεων)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων 

και άυλων παγίων

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων

Μείωση/(αύξηση) υποχρεώσεων (πλην 

τραπεζών)

(Μείον):

Καταβληθείσες αμοιβές μελών Δ.Σ.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

καταβεβλημένα

Καταβεβλημένοι φόροι

Προβλέψεις 

Συναλλαγματικές διαφορές

Χρεωστικοί τόκοι και έξοδα από τόκους

Πλέον/μείον προσαρμογές για 

μεταβολές λογαριασμών 

κεφ. κίνησης ή που σχετίζονται με τις 

λειτ. δραστηριότητες

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων

Ποσά εκφρασμένα σε ε

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων

Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις

Με σύμφωνη γνώμη-θέμα έμφασης

http://www.northsec.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση 

Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως

Αδαμόπουλος Λεωνίδας Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Ράπτης Χρήστος Μέλος

Σιαμαντά Φωτεινή Μέλος

Μαρίνα Αν. Γιαννάκη (ΑΜ. ΣΟΕΛ 

13001)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

Σιαμαντάς Χρήστος Πρόεδρος

Σιαμαντάς Βασίλης Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 1489401000, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23644/06/Β/91/22 - Ομήρου 8, Τ.Κ. 114 75 Αθήνα

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012

(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 μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα

αποτελέσματα της εταιρείας ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή

με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή.


