
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

Σύνθεση �ιοικητικού Συµβουλίου:                                     

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

Ηµεροµηνία έγκρισης των Ετήσιων Μανιουδάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Οικονοµικών Καταστάσεων : 1 Απριλίου 2014 Βασιλονικολιδάκης Νικόλαος, �ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

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

Ελεγκτικές Εταιρείες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ανδρέας Θεοδώρου, Εκτελεστικό Μέλος

Τύπος Εκθεσης Ελέγχου : Με επιφύλαξη Kamil Ziegler, Εκτελεστικό Μέλος

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

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2012

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία                 128.180                 151.454                   71.747                   90.079 Λειτουργικές �ραστηριότητες

Άυλα περιουσιακά στοιχεία                 983.769              1.124.942                 578.986                 599.294 

Συµµετοχές σε θυγατρικές                           -                            -              1.574.555              1.574.555 Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 1.002.702                     97.408                    634.007                  200.015                     

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                 390.675                 533.123                 341.451                 482.118 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποθέµατα                 357.092                 359.407                           -                            - Αποσβέσεις 387.833                        275.981                  240.484                  252.956                     

Απαιτήσεις από πελάτες              1.925.983              1.224.996                 591.626                            - Μείωση (Αυξηση) σε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε ευλογη αξία -                                  -                             165                         -                               

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία              3.081.624              1.104.461                 906.247                 852.664 Λοιπές προβλέψεις 41.963                          -                             15.000                    -                               

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ             6.867.322             4.498.382             4.064.612             3.598.710 Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα)/έξοδα 3.666                           74.733                    3.666                      6.775                        

Αποτελεσµατα επενδυτικής δραστηριοτητας -                                  (2.418)                    -                             -                               

Ι�ΙΑ 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 2.315                           13.263                    -                             -                               

Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων            (6.454.840)             (7.097.866)            (5.495.651)             (5.990.158) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (450.670)                       40.902                    (452.460)                 (143.382)                    

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)             2.295.160             1.652.134             3.254.349             2.759.842 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.549.593                     22.735                    (4.617)                    (122.000)                    

�ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)                 263.864                 183.528                           -                            - Μείον:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 2.559.024           1.835.662            3.254.349           2.759.842            Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (92.647)                        (83.283)                   (3.666)                    (6.775)                       

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις                 112.798                   90.939                   64.150                   63.957 Καταβεβληµένοι φόροι (25.083)                        (30.514)                   (25.083)                   -                               

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις              1.195.409              1.155.626                           -                            - Αύξηση/(Μείωση) σε λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις (1.966)                          2.151                      1.166                      2.231                        

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις              3.000.091              1.416.155                 746.115                 774.911 Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού (14.807)                        (3.276)                    (14.807)                   (3.276)                       

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 4.308.298            2.662.720             810.264               838.868                

ΣΥΝΟΛΟ Ι�ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 6.867.322           4.498.382            4.064.612           3.598.710            Σύνολο εισροών / (εκροών) από/για λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.402.899                    407.682                 393.855                 186.544                    

Επενδυτικές �ραστηριότητες

01.01 - 

31.12.2013

01.01 - 

31.12.2012

01.01 - 

31.12.2013

01.01 - 

31.12.2012
Απόκτηση/Αύξηση συµµετοχής σε θυγατρική εταιρεία -                                  -                             -                             -                               

Κύκλος εργασιών              5.842.269              3.522.069              2.177.442              1.720.739 Αγορά ενσώµατων παγίων και άϋλων στοιχείων (221.119)                       (476.037)                 (199.577)                 (202.773)                    

Μικτά Κέρδη/(Ζηµιές)              2.364.921              1.346.740              1.433.843              1.050.977 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 165                              775                         165                         775                           

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών  αποτελεσµάτων
             1.087.779                 178.640                 637.550                 206.707 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -                                  -                             -                             -                               

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων              1.002.702                   97.408                 634.007                 200.015 Τόκοι εισπραχθέντες 7.570                           2.501                      124                         83                             

Κέρδη (Ζηµιές) µετά από φόρους(Α)                723.362                 (49.654)                494.506                  63.767 Σύνολο εισροών / (εκροών) από/για επενδυτικές δραστηριότητες (β) (213.384)                      (472.761)                (199.288)                (201.915)                   

 -  Ιδιοκτήτες µητρικής                 643.026                 (25.862)                           -                            - 

 -  �ικαιώµατα µειοψηφίας                   80.336                 (23.792)                           -                            - 

Χρηµατοδοτικές �ραστηριότητες

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

Πληρωµές για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου -                                  -                             -                             -                               

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους(Α)+(Β)                723.362                 (49.654)                494.506                  63.767 Έξοδα εισαγωγής στο Χρηµατιστήριο -                                  -                             -                             -                               

 -  Ιδιοκτήτες µητρικής                 643.026                 (25.862)                 494.506                   63.767 Καθαρη µεταβολή χρηµατοδοτικής µίσθωσης (1.652)                          (14.202)                   (1.652)                    (14.202)                     

 -  �ικαιώµατα µειοψηφίας                   80.336                 (23.792)                           -                            - Καθαρή µεταβολή βραχυπρόθεσµου δανεισµού 39.783                          (26.472)                   -                             -                               

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)                   0,0289                 (0,0020)                   0,0198                   0,0026 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -                                  -                             -                             -                               

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
             1.475.612                 454.622                 878.033                 459.663 

Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 38.131                         (40.674)                  (1.652)                    (14.202)                     

Καθαρή αύξηση /(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 2.227.646                    (105.753)                192.915                 (29.573)                     

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ�ΗΜΑΤΟΣ (Ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι�ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

   ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΡ.ΜΑΕ: 41795/01ΑΤ/Β/98/384

Ε�ΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως 31 �ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

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

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)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 Ταµειακά �ιαθέσιµα και ισοδύναµα Έναρξης Χρήσης 158.532                       264.284                 121.775                 151.348                    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα) 1.835.662            1.885.316             2.759.842            2.696.075             Ταµειακά �ιαθέσιµα και ισοδύναµα εξαγορασθείσας εταιρείας -                                  -                             -                             -                               

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 723.362               (49.654)                494.506               63.767                 Ταµειακά �ιαθέσιµα και ισοδύναµα Λήξης Χρήσης 2.386.178                    158.532                 314.690                 121.775                    

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου -                          -                          -                          -                          

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα) 2.559.024           1.835.662            3.254.349           2.759.842            

1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2013-31/12/2013 εγκρίθηκαν από το �ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 1η Απριλίου 2014 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 �εκεµβρίου 2013 ανέρχεται στα 49 άτοµα, ενώ της Εταιρείας στα 23 άτοµα. Στις 31 �εκεµβρίου 2012 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 47 άτοµα για τον Όµιλο και 23 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 �ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

3. �εν 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 € 54 χιλ. και € 54 χιλ. γ) Απαιτήσεις -                                  -                             

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

7. �εν 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 315.285 203.769

    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 €  221.119 και € 199.577 αντιστοιχα.

                         Ο ΠΡΟΕ�ΡΟΣ ΤΟΥ �.Σ.                                                                                                                                                                                                                                         Ο �ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙ�ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΙ�ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α�Τ ΑΗ 064628 Α�Τ AK 520278

ΑΜΑΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αθήνα, 1 Απριλίου 2014

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Α�ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 42931

Α�Τ ΑΒ 056092




