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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.816.567,05 1.842.340,86 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 717.604,47 1.658.716,39

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.267,35 4.587,27 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -380.397,55 -628.538,68

Αποθέματα 737.578,24 844.870,96 Λοιπά συνολικά εισοδήματα απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια -2.057,25 -289.131,18

Απαιτήσεις από πελάτες 411.880,23 539.702,23 Λοιπές διαφορές προσαρμογής απ΄ευθείας στα ίδια κεφάλαια 0,00 -23.442,06

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 145.338,48 170.799,23 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 335.149,67 717.604,47

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.112.631,35 3.402.300,55

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Μετοχικό κεφάλαιο 1.888.971,00 1.888.971,00 1/1/2014 έως 1/1/2013 έως

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -1.553.821,33 -1.171.366,53 31/12/2014 31/12/2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας (α) 335.149,67 717.604,47 Έμμεση Μέθοδος

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.727,16 46.043,18 Λειτουργικές δραστηριότητες

Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 93.407,38 59.339,05 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -345.922,49 -604.138,27

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.619.657,84 2.487.521,55 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 61.689,30 91.792,30 Αποσβέσεις 60.440,77 67.919,24

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 2.777.481,68 2.684.696,08 Προβλέψεις 12.301,48 130.340,35

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 3.112.631,35 3.402.300,55 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -1.811,41 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 148.619,66 293.696,50

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 117.292,72 168.614,65

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 100.533,18 110.666,00

1/1/2014 έως 1/1/2013 έως (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -30.103,00 -62.176,93

31/12/2014 31/12/2013 Μείον:

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -148.619,66 -293.696,50

Καταβεβλημένοι φόροι 0,00 0,00

Κύκλος εργασιών 704.057,19 552.167,34 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -87.268,75 -188.774,96

Μικτά κέρδη / ζημιές 67.834,55 62.630,68 Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -34.666,97 -26.650,15

αποτελεσμάτων (EBIT) -201.878,59 -304.645,33 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 1.000,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 811,42 0,00

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -345.922,49 -604.138,27 Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -32.855,55 -26.650,15

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α) -380.397,55 -628.538,68

Αποδιδόμενα σε: Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 - Ιδιοκτήτες Εταιρείας -380.397,55 -628.538,68 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € ) -0,5900 -0,9749 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 88.820,27 273.374,26
Προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0,00 0,00 Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά εισοδήματα απ'ευθείας σε ίδια κεφάλαια (β) -2.057,25 -289.131,18 Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 88.820,27 273.374,26

Συγκεντρωτικό εισόδημα χρήσεως μετά από φόρους (α+β) -382.454,80 -917.669,86 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

(α) + (β) + (γ) -31.304,03 57.949,15

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 80.897,51 22.948,36
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) -141.437,82 -236.726,09 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 49.593,48 80.897,51

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Κ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ Α.Ε.  Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν 

προβεί σε οποιαδήποτε είδους συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Μαριάννα χήρα Κων/νου Τριάντου (Πρόεδρος και Διευθύνουσα  Σύμβουλος), 

Χριστίνα Κ. Τριάντου (Μέλος),  Σπυριδούλα Κ. Τριάντου (Μέλος), Ιωάννης Γ. Αρναουτέλης (Μέλος), Νικόλαος Ι. 

Καραμπίνης (Μέλος). 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Γνώμη χωρίς επιφύλαξη.

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014 έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). 

2. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 

της προηγούμενης χρήσης.  

3. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 

(going concern) και του ιστορικού κόστους. 

4. Η Εταιρεία δεν κατέχει στην λήξη της τρέχουσας χρήσης ίδιες μετοχές.  

5. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά μόνο για την κλειόμενη χρήση 2010 (βλ. Σημείωση 24 των οικονομικών 

καταστάσεων). Για τις προηγούμενες διαχειριστικές χρήσεις του 2011, 2012 και 2013 η Εταιρεία έχει υπαχθεί 

στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, § 5 

του νόμου 2238/1994. Επίσης και για την κλειόμενη χρήση του 2014 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό 

έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του νόμου 

4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 

χορηγηθεί μετά την δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης του 2014. Αν μέχρι την ολοκλήρωση 

του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν 

ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

6. Επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης ύψους 2.249.147,85 ευρώ για ασφάλεια 

δανείων.  

7. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, ούτε αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 

ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.  

8. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό κατά την κλειόμενη χρήση ανήλθαν για την Εταιρεία σε 34.666,97 ευρώ. 

Αντίστοιχα οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό κατά την προηγούμενη χρήση ανήλθαν για την Εταιρεία στο ποσό 

των 26.650,15 ευρώ.  

9. Οι προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί την 31/12/2014 ανέρχονται σε 554.420,60 ευρώ, ενώ κατά την 

31/12/2013 ανέρχονταν σε 539.339,05 ευρώ.  

10. Το απασχολούμενο στην Εταιρεία προσωπικό κατά την 31/12/2014 ανέρχεται σε 11 άτομα, ενώ κατά την 

31/12/2013 ανερχόταν σε 12 άτομα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, δεν υπάρχουν. Οι αμοιβές των 

διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρίας ανήλθαν στην χρήση 2014 στο ποσό των 95.075,14 

ευρώ και αντίστοιχα στη χρήση 2013 στο ποσό των  82.518,96 ευρώ. Επισημαίνεται ότι κατά την προηγούμενη 

χρήση συνάφθηκε σύμβαση δανείου με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας για ποσό 80.000,00 ευρώ το 

οποίο έως σήμερα εξυπηρετείται κανονικά. Το υπόλοιπο του ως άνω δανείου κατά την 31/12/2014 ανέρχεται 

στο ποσό 72.971,82 ευρώ. 

12. Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση, έχουν 

διαμορφωθεί από τα αναλογιστικά κέρδη / ζημιές σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 (καθαρό πόσο μετά τον συμψηφισμό 

της αναβαλλόμενης φορολογίας 2.057,25 ευρώ).  

13. Τα κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους 

επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών της Εταιρείας. 

14. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα 

οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Δ.Π.Χ.Α. 
 

Γαλάτσι, 30 Απριλίου 2015 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

  
  

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΟΥ   ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ. ΤΡΙΑΝΤΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 547590   Α.Δ.Τ. Χ 294156 

 
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

  
  

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 061799 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 4324 

 


