
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας όπου έχουν καταχωρηθεί οι οικονομικές καταστάσεις: www.manto.gr ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 18 Μαρτίου 2016 Τσουκάλης Ανδρέας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ελευθέριος Θεμελής, Α.Μ.ΣΟΕΛ 37781 Παπανικολάου Αθανάσιος Αντιπρόεδρος

Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton Α.Ε., Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 Ηλίας Νεκτάριος Μέλος

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Σύμφωνη Γνώμη - Θέμα Έμφασης

Αρμόδια Αρχή: Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014
Ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια στοιχεία                                   29                                 27 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                                   12                                 16 Κύκλος εργασιών 463 465
Αποθέµατα                                     1                                   2 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 204 218
Εµπορικές Απαιτήσεις                                     0                                  -   Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (28) 38
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                                   33                                 36 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (28) 38
∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα                                   32                                 25 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φορούς (Α) (34) 26
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                 108                               106 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (34) 26

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Ευρώ) (11,3377) 8,7662
Μετοχικό κεφάλαιο                                   88                                 88 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €) 0,0000 0,0000
Λοπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων                                (105)                                (71) Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (18) 47
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  (α)                                  (17)                                 17 
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις                                    -                                    -   
Προβλέψεις/ Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις                                   33                                   0 
Εµπορικές Υποχρεώσεις                                   85                                 82 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις                                     8                                   8 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014
Σύνολο υποχρεώσεων (β)                                 126                                 90 Λειτουργικές δραστηριότητες :
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)                                 108                               106 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (28)                         38                          

Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 11                          9                            
Προβλέψεις 33                          -                           
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας -                           -                           

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων -                           -                           
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα) 17 (10) Πιστωτικούς τόκους και συναφή έσοδα (0)                           (0)                           
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (34) 26 Χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0                            0                            
Αύξηση / (Μείωση) µετοχικού κεφαλαίου                                    -                                    -   15                          47                          
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα                                    -                                    -   
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών                                    -                                    -   Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)                                  (17)                                 17 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1                            0                            

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 3                            (0)                           
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 3                            (17)                         
(Μείον):
Καταβληµένοι φόροι (2)                           (1)                           

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται στη Σημείωση 20 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (0)                           (0)                           
3. Η εταιρεία τόσο την τρέχουσα όσο και την προηγούμενη χρήση δεν έχε μόνιμο προσωπικό. Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 21                          30                          
3. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 13 χιλ. περίπου

(2014: € 11 χιλ. ) Eπενδυτικές δραστηριότητες
5. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, στις ενοποιημένες οικονομικές Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -                           -                           
καταστάσεις της 31/12/2015 που καταρτίζει η εταιρεία EVEREST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, με έδρα στην Ελλάδα, Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (13)                         (11)                         
η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 100,00%. Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων -                           -                           
6. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσεως  και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων Τόκοι εισπραχθέντες 0                            0                            
 της Εταιρίας στη λήξη της χρήσεως, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, Εισπράξεις µερισµάτων -                           -                           
 έχουν ως ακολούθως (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ): Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (13)                         (10)                         

α) Έσοδα 2 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
β) Έξοδα 124 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου -                           -                           
γ) Απαιτήσεις 0 Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου -                           -                           
δ) Υποχρεώσεις 79 Καθαρή µεταβολή βραχυπρόθεσµων δανείων -                           -                           
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης - Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -                           -                           
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - Μερίσµατα πληρωθέντα -                           -                           
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -                           -                           

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α)+(β)+(γ) 7                            19                          
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 25                          6                            
Χρηµατικά διαθέσιµα συγχωνευµένων εταιρειών -                           

9. Επί των περιουσιακών στοιχείων της Eταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 32                          25                          

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

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  

ΑΔΤ : ΑΚ 158876

7. Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην 

οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.

1. Tο θέμα έμφασης στο οποίο αναφέρεται ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.2190/1920 καθώς και στο γεγονός ότι το 

κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό.

8. Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ, όπως και στην ετήσια οικονομική έκθεση. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Α.Δ.Τ.  ΑΚ 737076 Α.Δ.Τ. AE 048943 Α.Δ.Τ. Φ 027096

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 69702 Α' ΤΑΞΗΣ

Μύκονος, 18 Μαρτίου 2016

O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΜΑΝΤΩ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EIΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Συνιστούμε, επομένως στον  αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην 

διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 

ΜΑΝΤΩ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EIΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 099558069 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.048985138000, Αρ ΜΑΕ 48349/081/Β/2001/0007

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΟΥΣ - ΤΚ.  84600 - ΜΥΚΟΝΟΣ

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


