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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 22                             26                             22                             26                             Κύκλος εργασιών 524                           460                           524                           496                           
Επενδύσεις σε ακίνητα 15.018                       16.307                       7.914                         8.091                         Μικτά κέρδη/(ζημιές) 140                           121                           140                           157                           
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 44                             44                             -                               -                               Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.003                         4.007                         4.034                         3.972                         αποτελεσμάτων (1.872)                        (551)                          (939)                          (4.515)                       
Αποθέματα 10.079                       10.313                       10.079                       10.313                       Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (3.311)                        (2.358)                       (2.195)                       (5.957)                       
Απαιτήσεις απο πελάτες 299                           517                           317                           534                           Κέρδη/(ζημιές) μετά φόρων (α) (3.155)                        (1.732)                       (2.171)                       (5.157)                       
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.169                         1.170                         7.821                         7.855                         Κατανέμονται σε :
Ταμειακά διαθέσιμα 150                           196                           146                           195                           - Μετόχους Εταιρίας (3.138)                        (1.729)                       (2.171)                       (5.157)                       
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.783                       32.580                      30.332                      30.986                      - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (17)                            (4)                             -                            -                            

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους (β) 11                             (23)                            17                             (24)                            

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β) (3.144)                       (1.755)                       (2.155)                       (5.181)                       
Μετοχικό Κεφάλαιο 29.752                       26.966                       29.752                       26.966                       Κατανέμονται σε :
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (24.133)                      (21.007)                      (24.191)                      (22.036)                      - Μετόχους Εταιρίας (3.126)                        (1.752)                       (2.155)                       (5.181)                       
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρίας (α) 5.618                         5.959                        5.561                        4.930                       - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (18)                          (4)                            -                            -                           
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) (35)                            (18)                            -                            -                            Κέρδη/(ζημιές) μετά απο φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε ευρώ) (0,3297)                      (0,1885)                      (0,2282)                      (0,5622)                      
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 5.583                         5.941                        5.561                        4.930                        Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
Μακροπρόθεσμες ομολογιακές / δανειακές υποχρεώσεις 6.680                         7.430                         6.680                         7.430                         αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (1.867)                        (546)                          (716)                          (411)                          
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 589                           752                           168                           176                           
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 13.371                       13.664                       13.371                       13.664                       
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.561                         4.793                         4.553                         4.786                         
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 25.200                       26.639                      24.771                      26.056                      
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 30.783                       32.580                      30.332                      30.986                      

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (3.311)                  (2.358)                   (2.195)                    (5.957)                    
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 5                          5                           5                            5                           

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 (Κέρδη)/ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα 1.079                    -                           (32)                         -                           
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/15 και 1/1/14 αντίστοιχα) 5.941                         7.696                         4.930                         10.111                       Προβλέψεις 186                      7                           186                        7                           
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (3.126)                        (1.752)                       (2.155)                       (5.181)                       Συναλλαγματικές διαφορές (6)                         0                           (5)                          (0)                         
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2.786                         -                            2.786                         -                            Πιστωτικοί τόκοι (1)                         (0)                         (1)                          (0)                         
Προσθήκες μη ελεγχουσών συμμετοχών (18)                            (4)                             -                            -                           Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.313                    1.507                    1.311                     1.505                     
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 43                        300                       (137)                       (62)                         
(31/12/15 και 31/12/14 αντίστοιχα) 5.583                         5.941                        5.561                        4.930                        Κόστος απομείωσης υπεραξίας (συμμετοχών) -                           -                           218                        4.099                     

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 63                        (31)                        63                          (31)                         
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 38                        (204)                      (7)                          (213)                       
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλήν δανειακών) 137                      227                       136                        101                        
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.791)                  (1.072)                   (1.789)                    (1.070)                    
Καταβεβλημένοι φόροι (65)                       (49)                        (65)                         (49)                         
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.309)                  (1.668)                   (2.313)                    (1.666)                    
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων (4)                         (21)                        (4)                          (21)                         
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 297                        195                        297                        195                        
Τόκοι εισπραχθέντες 1                          0                           1                            0                           
Μερίσματα εισπραχθέντα 54                        62                         54                          62                         
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 343                       236                       343                        236                        
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -                           -                           -                            -                           
1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2015 Καταθέσεις μετόχων για μελλοντική αύξηση Μ.Κ. 2.671                    1.862                    2.671                     1.862                     

α)     Έσοδα 221                        221                        Εισπράξεις/(εξοφλήσεις) απο εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια (750)                     (250)                      (750)                       (250)                       
β)     Έξοδα 63                          63                          Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.921                   1.612                    1.921                     1.612                     
γ)    Απαιτήσεις 4.129                      14.455                    Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
δ)    Υποχρεώσεις 3.487                      3.487                     χρήσης (α)+(β)+(γ) (46)                       180                       (50)                         182                        
ε)    Συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης -                         -                         Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 196                       16                          195                        14                          
στ)  Απαιτήσεις απο τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 175                        175                        Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 150                       196                       146                        195                        
ζ)   Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 136                        136                        
8. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρίας κατά την 31.12.2015 είναι 8 άτομα (ομοίως και την 31.12.2014).
9. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους για τον Όμιλο και την Εταιρία αναλύονται ως εξής :

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014
Συναλλαγματικές διαφορές απο μετατροπή θυγατρικών εξωτερικού (5) 1 1 (0)
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων/παροχών προσωπικού λόγω εξόδου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
από την υπηρεσία 16 (24) 16 (24)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους                             11                           (23)                             17                           (24)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΥΠΡ.ΔΙΑΒ. Κ 00168693

17. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

10. Τα κέρδη/(ζημιές) μετά απο φόρους ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία στην διάρκεια της χρήσης.

12.Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας κατά την 31/12/2015 είναι μικρότερα από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς κατά την ημερομηνία αυτή συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Όπως αναφέρεται στη σημείωση Α.3 των οικονομικών καταστάσεων η Διοίκηση της Εταιρίας λαμβάνει μέτρα για την άρση εφαρμογής των διατάξεων
του άρθρου αυτού.

Ποσά εκφρασμένα σε  χιλ. €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4. Οι εταιρίες του Ομίλου, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις
ενοποιημένες καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2015, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση Γ1 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση Γ1 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

2. Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ποσού 14.280 χιλ. ευρώ προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.
3. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ενοποιούνται στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ, με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. έχει έδρα στην Ελλάδα
και συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2014.

ΕΤΑΙΡΙΑΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

(δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας J&P DEVELOPMENT A.E και του Ομίλου εταιριών J&P DEVELOPMENT , μέλος του ΟΜΙΛΟΥ εταιριών J&P - ΑΒΑΞ. Συνιστούμε 
επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε  χιλ. €

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ

J&P  DEVELOPMENT Α.Ε.
 KTHMAΤΙΚΗ TEXNIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 3915701000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21625/01AT/Β/90/325/96

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16 Μαρούσι - 151 25  ΜΑΡΟΥΣΙ

Ποσά εκφρασμένα σε  χιλ.  €
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €

6. Δεν κατέχονται μετοχές της Εταιρίας από την ίδια ή από άλλες εταιρίες του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΝΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.ευρώ)

7. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών του Ομίλου και της Εταιρίας για την περίοδο 01.01.2015 έως 31.12.2015, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων την 31.12.2015 που έχουν προκύψει
από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το  ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής :

Μαρούσι, 30 Μαΐου 2016Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΘΕΚΛΑ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ
ΚΥΠΡ.ΤΑΥΤ. 686356 Α.Δ.Τ. Τ 040405

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

11. Στις 20.08.2015 αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των € 2.785.650, με κεφαλαιοποίηση
προγενέστερων χρηματικών καταβολών της μητρικής εταιρίας J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.. Την 04/12/2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αριθμό 23015/15/04/12/2015 απόφασή της
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση.

14. Την 18/03/2016 η θυγατρική εταιρία της J&P DEVELOPMENT A.E., ISTRIA DEVELOPMENT S.R.L., μεταβίβασε στην μητρική της τις μετοχές που κατείχε και τις απαιτήσεις της εταιρίας CONCURENT
REAL INVESTMENTS S.R.L. (ποσοστό συμμετοχής 95%).

16. Η ημερομηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι η 30η Μαΐου 2016.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

15. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.  Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης/δραστηριότητας.

13. Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεμείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, όπως αναφέρονται στην σημείωση 34 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δεν
αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρίας, για τον λόγο αυτό δεν έχουν σχηματισθεί σχετικές προβλέψεις.

http://www.jpdevelopment.gr/�
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