BEATIFIC
Ανώνυμος εταιρεία έρευνας, παραγωγής και εμπορίας καλλυντικών
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 125413301000
Ιπποκράτους 21 και Ερυθρού Σταυρού, ΤΚ 15123, Μαρούσι, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας Beatific ανώνυμος εταιρεία έρευνας, παραγωγής και εμπορίας καλλυντικών
Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται
οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρμόδια εποπτική αρχή :
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των
οικονομικών καταστάσεων:
Νόμιμος ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
www.beatific.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
1. Ανδρέας Καρταπάνης, Πρόεδρος Δ.Σ.

3/4/2017

2. Στυλιανή Γκιώνη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Πελαγία Καζά (Α.Μ.ΣΟΕΛ 62591)
Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)
Γνώμη χωρίς επιφύλαξη με έμφαση θέματος

3. Κωνσταντίνα Ψώνη, Διευθύνουσα Σύμβουλος
4. Μαρία Παπαμάρκου, Μέλος Δ.Σ.
5. Ειρήνη Καριεντίδου, Μέλος Δ.Σ.
6. Δημήτριος - Ελευθέριος Μαντζαβίνος, Μέλος Δ.Σ.
7.Ελεωνόρα Κελεπούρη, Μέλος Δ.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

31/12/2016

31/12/2015

1/1-31/12/2016

1/1-31/12/2015

Κύκλος Εργασιών

209.650

157.126

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

38.771

39.473

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

179.746

129.700

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

23.606

27.057

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες

-

και επενδυτικών αποτελεσµάτων

(205.134)

(151.168)

165.755

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

(232.657)

(176.990)

35.966

84.184

295.570

187.149

481.172

503.618

639.000

24.000

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο Ενεργητικού

87.260

Μείον φόροι
Κέρδη / (ζηµιές) μετά από φόρους (Α)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

-

-

(232.657)

(176.990)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

(1.079.479)

(840.057)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)

(440.479)

(816.057)

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

2.427

-

600.000

100.000

-

300.000

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

319.224

919.675

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

921.651

1.319.675

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

481.172

503.618

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

-

-

(232.657)

(176.990)

(197.284)

(145.242)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

31/12/2016

31/12/2015

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2016)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και
διακοπείσες δραστηριότητες)
Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου

(816.057)

(639.068)

(232.657)

(176.990)

615.000

-

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Η Εταιρεία

1/1-31/12/2016

1/1-31/12/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

(6.765)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2016)

Η Εταιρεία

(232.657)

(176.990)

Αποσβέσεις

7.849

6.933

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού

2.427

-

-

(1.007)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

27.523

25.822

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων

-

-

Μη ταμειακά έξοδα
Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν τις
μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων

-

-

(194.857)

(145.242)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

(440.479)

(816.057)

(Κέρδη)/ ζημιές από την πώληση ενσώματων παγίων
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Beatific Α.Ε., περιλαμβάνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
της ΥΓΕΙΑ Α.Ε., που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει άμεσα ποσοστό συμμετοχής 100,00 % επί της εταιρείας.
2. Οι Καταστάσεις Ταμειακών Ροών ατομικές και ενοποιημένες έχουν συνταχθεί με την έμμεση μέθοδο.
3. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην εταιρία την 31.12.2016 είναι 3.
5. Η εταιρία δεν έχει σχηματισμένες προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις παρατίθεται στη σημείωση 9.18 των
Οικονομικών Καταστάσεων.
6. Η εταιρία δεν έχει σχηματίσει λοιπές προβλέψεις κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του ΔΛΠ 37
«Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία».
7. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις εις βάρος της εταιρίας.
8. Δεν υφίστανται Λοιπά Συνολικά Έσοδα κατά τη διάρκεια της χρήσης.
9. 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 Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Η Εταιρεία
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού

(62.662)

65.598

11.519
116.319

(20.152)

(22.172)

(630.521)

(79.179)

(3.696)

(14.866)

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων

31/12/2015

29.554
19.270
698.914

Αγορές ασώματων παγίων

-

-

Έσοδα από την πώληση ενσώματων παγίων

-

6.504

Τόκοι που εισπράχθηκαν

99.332
22.646
63.882
1.163.682

(3.074)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Δάνεια αναληφθέντα από συνδεδεμένα μέρη
Δάνεια πληρωθέντα

Επιπροσθέτως υπάρχουν συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη του ομίλου MIG και του ομίλου Πειραιώς:
Η Εταιρεία

Η Εταιρεία
31/12/2015

Έξοδα
Απαιτήσεις

125.963
167.348

128.350
18.449

Υποχρεώσεις

154.465

113.988

0
(8.362)

600.000

-

(400.000)

-

615.000

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

31/12/2016

0
(3.696)

Xρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση κοινών μετοχών

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

23.059

48.218
(607.823)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Η Εταιρεία

31/12/2016

78.495

(6.765)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

10. Το θέμα έμφασης του Ορκωτου Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στο θέμα του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης και των αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας
και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Στη σημείωση 10.4 των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας παρατίθενται οι δράσεις της Διοίκησης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν.
Όπως αναφέρεται, η εταιρεία έχει ήδη βελτιώσει τα ιδία κεφάλαιά της λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε εντός της χρήσης.
11. Δεν υπάρχουν στο τέλος του τρέχουσας περιόδου, μετοχές της εταιρείας που κατέχονται από την ίδια.
12. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ΔΠΧΑ, όπως
αναφέρεται στη σημείωση 11 των Οικονομικών Καταστάσεων..
13.Τον Οκτώβριο του 2016 η Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) ύψους εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (600.000,00€)
με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) ονομαστικών ενσώματων ομολογίων μετατρέψιμων
σε μετοχές έκδοσης της εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00€.
Το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο καλύφθηκε από την θυγατρική εταιρεία του ομίλου Υγεία με την επωνυμία « Y-Logimed Εταιρεία Εισαγωγής Εμπορίας και Εφοδιασμού Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ΑΕ.
Την ίδια περίοδο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε μέρος του ποσού που καταβλήθηκε για την ανάληψη
των ομολογιών του ΚΟΔ όπως χρησιμοποιήθει για την πρόωρη, πλήρη αποπληρωμή των από 01.07.2013 και 16.12.2014
Προγραμμάτων Α΄και Β΄Σειράς του από 01.07.2013 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους τρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.00,00€) και εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00€) αντίστοιχα.
14. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 3 Απριλίου 2017.

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης

Μαρούσι, 03 Απριλίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Ανδρέας Καρταπάνης

Κωνσταντίνα Ψώνη

Ειρήνη Καριεντίδου

Μαρία Χαλβατζάρα

ΑΔΤ ΑΕ 140679

ΑΔΤ ΑΗ 521062

ΑΔΤ ΑΙ 587848

ΑΔΤ Τ 454123
Αρ. Αδ. Α΄ 91232

808.235

0

174.018

(87.541)

60.019

147.560

234.037

60.019

