
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:                                     

Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γεν.Γραμματεία Εμπορίου, Δ/νση Α.Ε. & Πίστεως Αγγελόπουλος Μαυροειδής , Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Ημερομηνία έγκρισης των Ετήσιων Μανιουδάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Οικονομικών Καταστάσεων : 22 Μαρτίου 2013 Βασιλονικολιδάκης Νικόλαος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής: Μπατσούλης Γεώργιος Κουκουβίνος Απόστολος,  Εκτελεστικό Μέλος

Ελεγκτικές Εταιρείες: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Σιαμάνη Ευθαλία, Εκτελεστικό Μέλος

Τύπος Εκθεσης Ελέγχου : Με επιφύλαξη Θεοδώρου Ανδρέας, Εκτελεστικό Μέλος

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.neurosoft.gr Παπανικολάου Ιωάννης, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία                 151.454                 197.506                  90.079                 126.882 Λειτουργικές Δραστηριότητες

Άυλα περιουσιακά στοιχεία              1.124.942                 892.156                 599.294                 595.995 

Συμμετοχές σε θυγατρικές                           -                           -              1.574.555              1.574.555 Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 97.408                          (1.472.592)              200.015                  (1.175.293)                

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                 533.123                 684.002                 482.118                 620.597 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποθέματα                 359.407                 372.670                           -                           - Αποσβέσεις 275.981                        256.988                  252.956                  228.332                     

Απαιτήσεις από πελάτες              1.224.996              1.762.191                           -                 293.742 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -                                  -                             -                             -                               

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία              1.104.461                 682.924                 852.664                 445.888 Λοιπές προβλέψεις -                                  12.384                    -                             15.000                      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ             4.498.382             4.591.449             3.598.710             3.657.659 Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα 74.733                          138.745                  6.775                      30.514                      

Αποτελεσματα επενδυτικής δραστηριοτητας (2.418)                          -                             -                             -                               

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με 

τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μετοχικό Κεφάλαιο (25.000.000 μετοχές των € 0,35)              8.750.000              8.750.000              8.750.000              8.750.000 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 13.263                          (21.528)                   -                             -                               

Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων            (7.097.866)            (7.072.004)            (5.990.158)            (6.053.924) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 40.902                          1.918.551               (143.382)                 614.003                     

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)             1.652.134             1.677.996             2.759.842             2.696.076 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 22.735                          (301.643)                 (122.000)                 389.249                     

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)                 183.528                 207.320                           -                           - Μείον:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 1.835.662           1.885.316           2.759.842           2.696.076           Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (83.283)                        (112.450)                 (6.775)                    (1.207)                       

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                  90.939                   85.757                  63.957                   63.411 Καταβεβλημένοι φόροι (30.514)                        (31.753)                   -                             -                               

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις              1.155.626              1.182.098                           -                           - Αύξηση/(Μείωση) σε λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2.151                           5.877                      2.231                      8.056                        

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις              1.416.155              1.438.278                 774.911                 898.172 Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού (3.276)                          (25.684)                   (3.276)                    (25.684)                     

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.662.720            2.706.133            838.868               961.583               

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 4.498.382           4.591.449           3.598.710           3.657.659           Σύνολο εισροών / (εκροών) από/για λειτουργικές δραστηριότητες (α) 407.682                       366.895                 186.544                 82.969                      

Επενδυτικές Δραστηριότητες

01.01 - 

31.12.2012

01.01 - 

31.12.2011

01.01 - 

31.12.2012

01.01 - 

31.12.2011
Απόκτηση/Αύξηση συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία -                                  -                             -                             -                               

Κύκλος εργασιών              3.522.069              2.913.854              1.720.739              1.081.228 Αγορά ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων (476.037)                       (64.863)                   (202.773)                 (17.758)                     

Μικτά Κέρδη/(Ζημιές)              1.346.740                 470.080              1.050.977                 155.725 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 775                              2.385                      775                         2.385                        

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών  αποτελεσμάτων
                178.640            (1.333.847)                 206.707            (1.144.972) Εισπράξεις από πώληση ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων -                                  -                             -                             -                               

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων                  97.408            (1.472.592)                 200.015            (1.175.293) Τόκοι εισπραχθέντες 2.501                           3.454                      83                          93                             

Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους(Α)                (49.654)           (1.260.299)                  63.767               (960.948) Σύνολο εισροών / (εκροών) από/για επενδυτικές δραστηριότητες (β) (472.761)                      (59.024)                  (201.915)                (15.280)                     

 -  Ιδιοκτήτες μητρικής                 (25.862)            (1.243.670)                           -                           - 

 -  Δικαιώματα μειοψηφίας                 (23.792)                 (16.628)                           -                           - 

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Β)                           -                           -                           -                           - 

Πληρωμές για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -                                  -                             -                             -                               

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Α)+(Β)                (49.654)           (1.260.299)                  63.767               (960.948) Έξοδα εισαγωγής στο Χρηματιστήριο -                                  -                             -                             -                               

 -  Ιδιοκτήτες μητρικής                 (25.862)            (1.243.670)                  63.767               (960.948) Καθαρη μεταβολή χρηματοδοτικής μίσθωσης (14.202)                        (13.484)                   (14.202)                   (13.484)                     

 -  Δικαιώματα μειοψηφίας                 (23.792)                 (16.628)                           -                           - Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού (26.472)                        (344.450)                 -                             -                               

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)                 (0,0020)                 (0,0504)                  0,0026                 (0,0384) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -                                  -                             -                             -                               

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
                454.622            (1.076.859)                 459.663               (916.540)

Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (40.674)                        (357.934)                (14.202)                  (13.484)                     

Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) (105.753)                      (50.064)                  (29.573)                  54.205                      

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Έναρξης Χρήσης 264.285                       314.347                 151.348                 97.143                      

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 1.885.316            3.091.926            2.696.076            3.657.023            Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα εξαγορασθείσας εταιρείας -                                  -                             -                             -                               

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (49.654)                (1.260.299)           63.767                 (960.948)              Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Λήξης Χρήσης 158.532                       264.285                 121.775                 151.348                    

Απορρόφηση θυγατρικής -                          (49.863)                -                          -                          

Μη ενοποιούμενες θυγατρικές -                          103.551               -                          -                          

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) 1.835.662           1.885.316           2.759.842           2.696.076           

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 22α Μαρτίου 2013 9. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησης.

2. Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται στα 47 άτομα, ενώ της Εταιρείας στα 23 άτομα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ο αντίστοιχος αριθμός του 10. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και

    προσωπικού ήταν 48 άτομα για τον Όμιλο και 24 άτομα για την Εταιρεία.      του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

3. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή τις λογιστικές εκτιμήσεις.

4. Οι εταιρείες του Ομίλου, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ετήσιες ενοποιημένες (Ποσά σε ευρώ) Όμιλος Εταιρεία

     οικονομικές καταστάσεις, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 10 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. α) Έσοδα -                                  -                             

5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 9 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. β) Έξοδα -                                  -                             

6. Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν προβεί σωρευτικά σε πρόβλεψη για επιβολή πρόσθετων φόρων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 44 χιλ. και € 54 χιλ. γ) Απαιτήσεις -                                  -                             

     αντίστοιχα, προκειμένου να καλυφθούν τυχόν πρόσθετοι φόροι που θα προκύψουν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. δ) Υποχρεώσεις -                                  -                             

7. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 337.798 170.769

    κατάσταση των εταιρειών του Ομίλου. στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

8.  Τα ποσά των λοιπών προβλέψεων είναι για την Εταιρεία € 0 και για τον Όμιλο € 0. ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

11. Οι Κεφαλαιακές Επενδύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας για την χρήση που έληξε ανήλθαν στο ποσό των €  476.037 και € 202.773 αντιστοιχα.

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                                                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΔΤ ΑΗ 064628 ΑΔΤ AK 520278

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

   ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 84923002000    ΑΡ.ΜΑΕ: 41795/01ΑΤ/Β/98/384

ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και του Ομίλου. 

 Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

(ποσά σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0022082

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ




