
WESTNET DISTRIBUTION A.E.
Έδρα: Νέα Κηφισιά Αττικής

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
∆ηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά ∆ΠΧΑ.

 (ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ)

∆ιεύθυνση έδρας εταιρίας: Ερµού 25, Νέα Κηφισιά 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015
Τ.Κ. 14564, Κηφισιά Αττικής Κύκλος εργασιών 91.926.063 93.484.454

ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.: 6419201000 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 6.753.053 6.395.634
Εποπτεύουσα Αρχή: Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατ. και επενδ. αποτελεσµάτων 2.744.938 2.434.296
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Ρούµπεν Μπουρλάς, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων 1.250.059 1.208.664

Γεώργιος ∆αβιώτης, Αντιπρόεδρος Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 785.875 758.517
Κωνσταντίνος Καραφωτάκης, µέλος Λοιπά συνολικά εισοδήµατα (Β) (3.876) (3.452) 
Ιωάννης Καραγιάννης, µέλος Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) 781.999 755.065

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Κέρδη /(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 16 Μαρτίου 2017 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 2.860.205 2.540.577
Νόµιµος Ελεγκτής: ∆ήµητρα Παγώνη (Α.Μ.ΣΟΕΛ 30821)

Ελεγκτική Εταιρία: GRANT THORNTON AE (ΑΜ ΣΟΕΛ: 127)

Τύπος έκθεσης Ελέγχου: Γνώµη χωρίς επιφύλαξη

Μέθοδος συµπλήρωσης κατάστασης Ταµειακών ροών: Έµµεση µέθοδος 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας: www.mywestnet.com Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 1.250.059 1.208.664
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

31-12-2016 31-12-2015 Αποσβέσεις 115.268 106.281
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού 12.649 11.231
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 144.103 92.833 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (4.098) (5.168) 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις 199.297 244.727 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 1.497.404 1.229.225
Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 17.067 26.308 Προβλέψεις 50.000 –
Αποθέµατα 5.951.348 7.331.066 Λοιπές προσαρµογές 48.143 (877) 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 25.661.259 24.145.480 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 6.476.842 4.969.064 κίνησης ή που σχετίζονται µε λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 5.575.094 8.199.069 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.379.719 (676.067) 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 44.025.010 45.008.548 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.531.097) 1.323.311
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση)  λοιπών στοιχείων ενεργητικού (1.508.498) (3.068.922) 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 88.625 72.091 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (4.509.263) 4.133.752
Εµπορικές  υποχρεώσεις 18.468.063 23.899.947 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καταβεβληµένα (1.527.094) (1.229.225) 
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 9.202.353 7.701.723 Καταβεβληµένοι φόροι (797.232) (94.183) 
Υποχρεώσεις από εκχωρηµένες απαιτήσεις (factoring) 2.708.021 1.746.046 Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (5.524.042) 2.938.023
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.742.922 2.544.806 Επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 34.209.984 35.964.612 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (121.108) (52.008) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα εισπραχθέντα 4.098 5.168
Μετοχικό κεφάλαιο 1.166.744 1.166.744 Εισπράξεις Επιχορηγήσεων 15.318 –
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 8.648.282 7.877.192 Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (101.692) (46.841) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων εταιρίας (β) 9.815.026 9.043.936 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α)+(β) 44.025.010 45.008.548 ∆άνεια αναληφθέντα 3.500.000 7.256.000

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (10.909) 
Εξοφλήσεις δανείων (2.000.000) (2.106.900) 
Καθαρή µεταβολή υποχρεώσεων από εκχωρηµένες απαιτήσεις 1.512.667 (1.008.217) 

31-12-2016 31-12-2015 Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.001.758 4.140.883
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2016 και 1/1/2015) 9.043.935 8.288.871 και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (2.623.976) 7.032.065
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα 781.999 755.065 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 8.199.069 1.167.003
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (10.909) – Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 5.575.093 8.199.068

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2016 και 31/12/2015) 9.815.025 9.043.935

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν απο τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της WESTNET DISTRIBUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.mywestnet.com, όπου αναρτώνται οι
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2015, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που ισχύουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2016 και αναλύονται στην Λ4 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.
2. Τα λοιπά συνολικά έσοδα για τη χρήση 2016 ανέρχονται σε €3.876 και αφορούν το Αναλογιστικό κέρδος(ζηµιά)  στην υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, µετά φόρων
3. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
4. ∆εν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική λειτουργία της Εταιρίας.
5. Ο αριθµός απασχολουµένου προσωπικού στην Εταιρία κατά την 31/12/2016 ανέρχονταν σε 50 άτοµα και κατά την 31/12/2015 σε 42 άτοµα.
6. Οι επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια στοιχεία κατά το έτος 2016 ανέρχονταν σε € 121.108, έναντι ποσού € 52.008 τη προηγούµενη χρήση.
7. Στην σηµείωση Νο 27.2 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις. Την 20/2/2017 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος από τις Αρµόδιες Αρχές για τις διαχειριστικές χρήσεις 2009-
2010. Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4174/2013 για την χρήση 2016. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής συµµόρφω-
σης προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2016. 
8. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονοµικής περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα προς αυτήν µέρη, κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα 33.157.632
Έξοδα 913.789
Απαιτήσεις 17.024.035
Υποχρεώσεις 277.254
Συναλλαγές και αµοιβές διευθ. στελεχών και µελών διοίκησης 362.240
9. Με απόφαση της από 30/11/2016 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά €991.732,40, χωρίς έκδοση νέων µετοχών αλλά µε ισόποση αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετο-
χής από ένα €1,00 σε €1,85  µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού «διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», και µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά €991.732,40, χωρίς ακύρωση µετοχών αλλά µε µείωση της ονοµαστικής
αξίας κάθε µετοχής από €1,85 σε  €1,00 και ταυτόχρονη ισόποση διαγραφή (συµψηφισµό) ζηµιών προηγουµένων χρήσεων. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €1.166.744 διαιρούµενο σε 1.166.744 µετοχές ονοµα-
στικής αξίας €1,00 η κάθε µία.
10. Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
11. ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου της Εταιρίας.
12. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων Οικονοµικών  Καταστάσεων της χρήσης 1.1 - 31.12.2016.
13. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται, µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας Olympia Group ΑΕ Συµµετοχών, µε έδρα στην Ελλάδα, µε έµµεσο
ποσοστό συµµετοχής 100%.

Ο Πρόεδρος  του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ρούµπεν Μπουρλάς
Α∆Τ: AE 552845

Ο Αντιπρόεδρος

Γεώργιος  ∆αβιώτης
Α∆Τ: Ρ 139132

Ο Οικονοµικός ∆/ντης

Σταύρος Μπλάτσιος
Σ 356445

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Βασίλειος Καραφωτιάς
Α∆Τ: Φ 038113

ΑΜ.Α∆ΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗ: 0069799

Νέα Κηφισιά, 16/3/2017


