PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES Α.Ε
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 003518601000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 43559/01ΑΤ/Β/99/227/01)
Δ/ΝΣΗ: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ & ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ 142 34 Ν.ΙΩΝΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2014
(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε 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 Νόμιμου ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Νομαρχία
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας
Ημερομηνία Έγκρισης των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων
Νόμιμος ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου Ελεγκτών
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
1. Καριώτογλου Μιχαήλ
2. Ξενόφος Γεώργιος
3. Πέννας Σπυρίδωνας
4. Ντόκορος Σπυρίδωνας
5. Κοντόπουλος Νικόλαος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
www.pcs.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

24/3/2015

(Ποσά εκφρασμένα σε €)

Δημήτρης Δουβρής Α.Μ ΣΟΕΛ 33921
GRANT THORNTON A.E. Α.Μ ΣΟΕΛ 127
Με σύμφωνη γνώμη

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας(α)
Προβλέψεις /Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

31.12.2014

31.12.2013

8.028
8.113
26.227
368.959
1.364.332
1.775.660

14.078
1.427
20.152
412.021
1.555.716
2.003.394

300.000
609.215
909.215
99.972
766.473
866.445

300.000
935.657
1.235.657
76.606
691.131
767.737

1.775.660

2.003.394

01.01- 31.12.2014

01.01- 31.12.2013

2.784.604
1.005.624

2.899.017
1.115.168

204.565
234.640
164.164
(10.605)
153.559

340.625
379.880
270.735
3.209
273.943

225.889

358.790

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ -'Εμμεση Μέθοδος (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

31.12.2014
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Συγκεντρωτικά Συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)

31.12.2013

1.235.657
(480.000)
153.559

1.061.712
(100.000)
273.943

909.215

1.235.657

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

01.01- 31.12.2014

01.01- 31.12.2013

234.640

379.880

21.324
30.616
(34.212)
4.138

18.164
23.610
(44.705)
5.450

96.913
164.011

285.846
(345.626)

(1.227)
(162.872)
353.331

(1.666)
(4.509)
316.446

(21.960)
0
0
19.285
(2.675)

(14.822)
0
0
38.608
23.786

(479.869)
(479.869)

(74.625)
(74.625)

(129.213)
1.360.344

265.607
1.094.737

1.231.131

1.360.344

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή

που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Στην σημείωση 5.25 γίνεται αναφορά στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας.
2. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων της Εταιρείας.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας για τις οποίες δεν έχουν σχηματιστεί οι
απαιτούμενες προβλέψεις
4. Στις ανωτέρω οκονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α.(σημειώση 2.1 των Οικονομικών
Καταστάσεων). Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους (πολιτικές και εκτιμήσεις) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους και αναταξινομήσεις κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις κατά την τρέχουσα περίοδο.
5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 37 (2013:38).
6. Η κατάσταση Ταμειακών Ροών έχει συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
7. Οι οικονομικές καταστάσεις της PCS Α.Ε περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της SINGULARLOGIC S.A , η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 50,5% και έχει έδρα τη Νέα Ιωνία Αττικής.
8. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα
μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, έχουν ως εξής:
2014
14.283
107.859
3.440

Εσοδα
Εξοδα & Αγορές
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγέςαπαιτήσεων
& αμοιβές διευθυντικών
9. Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτικές προβλέψεις για πρόβλεψη επισφαλών
ύψους €114 χιλ.

2013
32.183
98.611
21.205

19.193

23.543

285.008

305.797

10. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας την 31/12/2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 24/3/2015.
11. Τα λοιπά συνολικά έσοδα της Εταιρείας για τη χρήση 2014 ανέρχονται σε ποσό € 11 χιλ και αφορούν στην επανεκτίμηση της υποχρέωσης του προσωπικού. Για τη συγκριτική περίοδο 2013, το ποσό ανέρχεται σε € 3χιλ.
12. Κατά την λήξη της τρέχουσας χρήσης η εταιρεία δεν κατείχε μετοχές της μητρικής εταιρείας.
13. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου.
Ν. Ιωνία, 24/03/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύβουλος

MΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ287337

Γ. ΞΕΝΟΦΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ109494

Η Διευθύντρια Λογιστηρίου
Α. ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ714118

