FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, 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 FAST FINANCE ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρειας, όπου αναρτώνται οι ετησιες
Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση διαδικτύου:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Γ.Γ. Εμπορίου - Υπουργείο Ανάπτυξης
www.fastfinance.gr
Ιωάννης Παπαϊωάννου(Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), Ηλίας Ζαχαράκης(Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος), Νικόλαος Δενδρινός (Σύμβουλος),
Γεώργιος Φλαμπουρης(Σύμβουλος), Λουκάς Παπαϊωάννου(Σύμβουλος), Σοφία Γουγια (Σύμβουλος) & Γεώργιος Μετάλλινος (Σύμβουλος).

Ημερ. Έγκρισης από το Δ.Σ. των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων:
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

27-Φεβ-15
Βασίλειος Η. Βαρλάμης Α.Μ.ΣΟΕΛ 10261
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ
Με σύμφωνη γνώμη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
31.12.2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.726,53
52.215,45
42.096,98
143.605,47
240.644,43

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

322.850,00

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) +(β)

-90.745,45
232.104,55
8.539,88
8.539,88
240.644,43

4.793,06
52.060,45 Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)
78.933,18
140.044,76
275.831,45
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

31.12.2014
216.330,36
15.774,19

31.12.2013
134.990,40
81.339,96

232.104,55

216.330,36

1.1-31.12.2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
1.1-31.12.2014

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
322.850,00 Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
-106.519,64
216.330,36
59.501,09
59.501,09
275.831,45

1.1-31.12.2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κύκλος εργασιών
Μικτά Αποτελέσματα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικων, επενδυτικων
αποτελεσματων και αποσβεσεων
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά φόρων
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

198.944,41
75.150,76
-61.076,29
17.448,84
18.068,61
-2.294,42
15.774,19
0,00
15.774,19

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
(Εσοδα)/ Εξοδα, Ζημιές/ (κέρδη) από πωλήσεις επενδύσεων
Χρεωστικοί/(Πιστωτικοί) τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

280.567,40
132.563,77 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
-43.176,90 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
12.730,96
104.416,58
-23.076,62
81.339,96
0,00
81.339,96

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

1.1-31.12.2013

18.750,56

104.416,58

3.374,37
-13.062,49
232,15
9.294,59

3.986,96
-25.106,59
155,36
83.452,31

36.207,73
1.618,69

-38.101,92
-23.948,65

-232,15
36.192,40
83.081,26

-155,36
-34.430,62
-13.184,24

-87.436,54

-1.718,96

242,77
-87.193,77

966,28
-752,68

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-4.112,51
9.386,78
5.274,27

-13.936,92
23.323,70
9.386,78

Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)

1,43

Βασικά

7,39 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Επειδή εκτιμάται ότι από το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων δεν θα προκύψουν ποσά φόρων τα οποία θα επηρεάσουν ουσιωδώς τις
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της.
2) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2014 ήταν άτομα 5 ενώ στις 31/12/2013 ήταν άτομα 4.
3) Τα βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί των μετοχών σε κυκλοφορία. To E.B.I.T.D.A. ορίζεται ως Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

(περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις των επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων και τα κέρδη/ζημιές παγίων στοιχείων).
4) Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, καθώς δεν υφίστανται εκκρεμείς υποθέσεις.
5) Η Εταιρεία κατά την 31/12/2014 δεν κατείχε ίδιες μετοχές.
6) Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης: Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει η Διοίκηση της Εταιρίας δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την 31/12/2014 και μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης που
ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική διάρθρωση και την οικονομική θέση της Εταιρίας.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ: ΑΖ 131610

Ο Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΖ 020898

Ο Λογιστής

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΔΤ: ΑΒ 018880
Αρ. Μητρ. Α΄τάξης Ο.Ε.Ε. 15174

