360 CONNECT
Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατείας Ανώνυμη Εταιρία
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 128291807000
Λ. Αθηνών – Πειραιώς 74Α, Ν. Φάληρο Αττικής
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 12 Δεκεμβρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2014
Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονoμικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.A
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της 360 Connect. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την
Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε., καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Αρμόδια Αρχή:

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.360connect.gr

Διονύσιος Γρηγοράτος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ.:

30 Μαρτίου 2015

Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, Αντιπρόεδρος

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

Σούρμπης Δημήτριος

Αχιλλέας Κανάρης, Μέλος Δικοιητικού Συμβουλίου

Ελεγκτική εταιρία:

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς ΑΕΕ

Τύπος έκθεσης ελέγχου:

Με σύμφωνη γνώμη

Σύνθεση Δικοικητικού Συμβουλίου

Στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης (Ποσά σε Ευρώ)

Στοιχεία κατάστασης συνολικού εισοδήματος (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

31/12/2014

12/12/2013 - 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κύκλος εργασιών

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

1,014,961

14,213,753

Μικτά κέρδη

3,781,057

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

70,245

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

(210,682)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

41,690

Ζημίες προ φόρων

(213,198)

Ζημίες μετά από φόρους (Α)

(258,957)
(258,957)

Απαιτήσεις από πελάτες

2,364,846

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

95,348

- Μετόχους της μητρικής

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

98,983

Λοιπά συνολικά εισοδήματα (Β)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3,686,074

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

Αναλογιστικά κέρδη μετά από αναβαλλόμενους φόρους

21,988

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης (Α)+(Β)

(236,970)

- Μετόχους της μητρικής

(236,970)

24,000

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

(236,970)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)

(212,970)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)

(3.2370)

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

206,297

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3,692,747

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

3,899,044

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

3,686,074

19,237

Στοιχεία κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων (Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2014
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών (Ποσά σε Ευρώ)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημιές προ φόρων

24,000

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα

(236,970)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2014)

(212,970)

12/12/2013 - 31/12/2014
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

(213,198)

Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις

229,920

Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα - καθαρά

2,516

Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Απαιτήσεις

3,706,044

Πληρωθέντες τόκοι

(2,516)

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας στη σημείωση 7 των οικονομικών καταστάσεων.
3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας

(2,406,536)

Υποχρεώσεις

1. Η Εταιρία έχει συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Hellas online Α.Ε (ποσοστό συμμετοχής 100%).

1,316,229

4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανέρχονταν σε 511 άτομα.
6. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται από την Εταιρία.
7. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων

(1,244,880)

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(1,244,880)

τρέχουσας χρήσης τα οποία έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:
Εταιρία
α. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

1,287,578

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

24,000

β. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

24,000

γ. Απαιτήσεις

2,284,870

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

95,349

δ. Υποχρεώσεις

1,561,276

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της χρήσης
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

78,362

95,349

Αθήνα 30 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ &

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΤ ΑΗ 002070

ΑΔΤ Π 049682

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ Χ 132698
ΑΜ Ο: Λ0003646

