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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
(∆ηµοσιευµένα βάσει κ.ν.2190/20,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά ∆ΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.".
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη στις οικονοµικές καταστάσεις που έχουν υποβληθεί
στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η..
∆ιεύθυνση Έδρας Εταιρείας
Αριθµός Γ.Ε.Μ.Η.
Αρµόδια Αρχή:
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣHΣ
Καραολή ∆ηµητρίου & Σοφιανοπούλου,
Νέο Φάληρο, ΤΚ: 18547
44380807000
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώς
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος: Παύλου Γεώργιος,
Αντιπρόεδρος: Βρέντζος Ιωάννης,
Μέλη: Λόντος Αναστάσιος, Γιαννίκος Θεόδωρος,
∆ιαµαντόπουλος Αλέξανδρος

€)
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε€

€)
1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε€

30.6.2015

30.6.2014

01.07.2013

11.395.725
2.041.950
2.153.367
80.086
15.671.129

11.037.213
1.422.894
3.090.654
102.259
15.653.020

11.085.004
815.838
4.888.912
221.876
17.011.629

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)

7.408.510
1.116.859
8.525.369

7.408.510
1.020.983
8.429.494

5.940.666
(12.864.722)
(6.924.056)

Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)

2.532.326
4.613.434
7.145.760

3.539.327
3.684.199
7.223.526

3.445.485
20.490.201
23.935.686

15.671.129

15.653.020

17.011.629

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

€)
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ποσά σε€

Έσοδα
Έξοδα
Μικτά κέρδη/(ζηµίες)
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη/(ζηµίες) µετά φόρων
Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες)
Σύνολο συγκεντρωτικών κερδών/(ζηµιών) χρήσης µετά φόρων

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 30 Νοεµβρίου 2015
Νόµιµος ελεγκτής:
∆ηµήτρης Κουτσός Κουτσόπουλος
Ελεγκτική εταιρεία:
Deloitte
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Με σύµφωνη γνώµη
∆ιεύθυνση διαδικτύου:
www.thrylosae.gr

30.6.2015
5.164.696
(5.081.398)
83.298

30.6.2014
5.874.800
(5.843.721)
31.079

668.569
79.787
30.000
109.787

557.058
27.134
(68.000)
(40.866)

(13.912)
95.875

(17.451)
(58.317)

Σύνολο καθαρής θέση έναρξης χρήσεως
(1/7/2014 & 1/7/2013 αντίστοιχα)
Κέρδη/(ζηµίες) χρήσεως µετά φόρων
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και λοιπές µεταβολές ιδιίων κεφαλαίων
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου
(30/6/2015 & 30/6/2014 αντίστοιχα)

30.6.2015

30.6.2014

8.429.494
109.787
(13.912)

(6.924.056)
(40.866)
15.394.416

8.525.369

8.429.494

€)
1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε€
30.6.2015
Λειτουργικές δραστηριότητες
79.787
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
Προσαρµογές για :
Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων
585.180
Προβλέψεις
(1.191.398)
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσόν)
3.511
(522.920)
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεµάτων
1.810
Μεταβολή απαιτήσεων
516.906
929.235
Μεταβολή υποχρεώσεων
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
925.031

Πληρωµές για χρεωστικούς τόκους
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για απόκτηση παγίων στοιχείων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωµές) από αύξηση (µείωση) κεφαλαίου
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση /(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης (α+β+γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης

30.6.2014
27.134
525.799
(24.939)
3.945
531.939
1.730
1.222.801
(16.806.001)
(15.049.530)

(3.603)
921.428

(4.125)
(15.053.655)

(943.692)
91
(943.601)

(478.008)
180
(477.828)

0
0

15.411.867
15.411.867

(22.172)

(119.617)

102.259
80.086

221.876
102.259

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι πρώτες που συντάσσονται βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προηγούµενες οικονοµικές
καταστάσεις, µέχρι και τη χρήση που έληξε 30/06/2014, είχαν καταρτιστεί σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/1920.
2. Η Εταιρία έχει θυγατρικές τις εταιρείες ΘΡΥΛΟΣ CLUB Ε.Π.Ε. και STADKA A.E.. Η εταιρία ΘΡΥΛΟΣ CLUB ΕΠΕ βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης και η εταιρία STAD. KA. βρίσκεται σε αδράνεια καθώς έχει ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας της από την Περιφέρεια Πειραιά. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να συντάξει Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.
3. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας ενοποιούνται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις της Π.Α.Ε. Ολυµπιακός. Το ποσοστό συµµετοχής της Π.Α.Ε. Ολυµπιακός στης Εταιρία είναι 83,58%.
4. Οι Καταστάσεις των Ταµειακών Ροών ατοµικές και ενοποιηµένες έχουν συνταχθεί µε βάση την έµµεση µέθοδο.
5. Η Εταιρία έχει τακτοποιήσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις µε το νόµο 3888/2010 (περαίωση) έως και τη χρήση που έληξε την 30/06/2009. Η χρήση που έληξε την 30/06/2010 δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές.
Για τις χρήσεις 30/06/2011, 30/06/2012, 30/06/2013 και 30/06/2014 η Εταιρία έχει υπαχθεί σε φορολογικό έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Αναφορικά µε τη χρήση
που έληξε την 30/06/2015 ο εν λόγω έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί στην Εταιρία µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως
30/06/2015. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της κλειόµενης χρήσης.
6. ∆εν υφίστανται περιορισµοί στην ιδιοκτησία ή µεταβίβαση των ενσώµατων παγίων στοιχείων της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν έχει συµβατικές δεσµεύσεις για την απόκτηση ενσώµατων παγίων στοιχείων.
7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου εργασίας στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανερχόταν σε 31, ενώ αντιστοίχως για την χρήση που έληξε 30/06/2014 ήταν 27.
8. Οι σωρευτικές συναλλαγές της Εταιρίας µε συνδεδεµένα µέρη αναφέρονται παρακάτω (ποσά σε €):
30-06-2015
30-06-2014
01-07-2013
3.100.308
594.077
3.223.885
Απαιτήσεις
3.946.345
2.192.357
17.479.980
Υποχρεώσεις
Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών
2.577.000
2.873.251
Προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών
1.251.725,18 1.061.818,08
Συναλλαγές και αµοιβές ∆/κών στελεχών και µελών ∆ιοίκησης
179.284
184.193
9. Τα σηµαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη χρήση που έληξε την 30/06/2015 περιγράφονται αναλυτικά στην Έκθεση της ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ενώ τα γεγονότα που έλαβαν χώρα µετά την
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων περιγράφονται αναλυτικά στη σηµείωση 23.
Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 2015
O ΠPOE∆POΣ TOY ∆. Σ.
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΥ
A.∆.T. ΑΕ 024730

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

O ΠPOΪΣTAMENOΣ ΛOΓIΣTHPIOY

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΡΕΝΤΖΟΣ
Α.∆.Τ. Χ 627923

∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Α∆Τ Χ 065200

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ι. ΜΙΚΕΣ
A.∆.T. ΑΒ 656966
Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. Α’ τάξης 0012835

