
 

: Πξόεδξνο : Ησάλλεο Υ. Αιεγηδάθεο

Αληηπξόεδξνο : Γεώξγηνο Β. Σζνύληαο

Μέινο : Ησάλλεο Γ. Γηακαληόπνπινο
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31.12.2015 31.12.2014
1.1 - 

31.12.2015

1.1 - 

31.12.2014

5.144.203,88 5.736.538,80

64.742,31 64.578,88 572.283,32 569.833,36

948,04 1.823,04

34.401,00 76.190,51

145.003,78 174.514,65 131.377,72 138.394,89

60.257,53 90.215,53 85.547,55 100.262,22

324.515,01 134.702,98

629.867,67 542.025,59 0,00 0,00

85.547,55 100.262,22

1.100.000,00 1.100.000,00 3,1108 3,6459

-505.408,38 -590.955,93

594.591,62 509.044,07

4.236,08 4.236,08 1.1.- 1.1.-

31.039,97 28.745,44 31.12.2015 31.12.2014

35.276,05 32.981,52

629.867,67 542.025,59 131.377,72 138.394,89

11.790,57 9.825,56

31.12.2015 31.12.2014 0,00 51.383,93

(1.1.2015 θαη 1.1.2014 αληίζηνηρα)

7.014,00 5.550,78

(31.12.2015 θαη 31.12.2014 αληίζηνηρα)

29.510,87 38.150,29

-208.135,91 16.848,82

1.810,53 -273.168,82

-7.014,00 -5.550,78

-4.040,66 -2.150,00

-11.079,00 -17.095,00

0,00 0,00

35,15 80,51

α) Έζνδα 2,76

β) Έμνδα 4.685,51

γ) Απαηηήζεηο 330,62 102.601,50 140.411,83

δ) Τπνρξεώζεηο 91,37 53.835,62 102.601,50

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΗΩΑΝΝΖ ΑΛΖΓΗΕΑΚΖ

Α.Γ.Σ. Ρ 110327

ΑΡ ΑΓΔΗΑ ΟΔΔ 13622

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ)

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

δξαζηεξηόηεηεο (β)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α)

Σόθνη εηζπξαρζέληεο

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο  (Α)

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β)

Κέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ επελδπηηθώλ

ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ      23/3/2016

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ

www.elin-stathmoi.gr

Αξκόδηα ππεξεζία - Ννκαξρία                                                   

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ                                                          

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο 

θαη Σνπξηζκνύ - Γ/λζε εηαηξηώλ θαη ΓΔΜΖ

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

Μείον:

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

Κύθινο εξγαζηώλ

απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

138.356,57 143.865,16
επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ  

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

Γλώκε ρσξίο επηθύιαμε

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

-35,15

Μεηνρηθό Κεθάιαην

Νόκηκνο ειεγθηήο

Διεγθηηθή εηαηξία

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)

0,00 0,00

-37.722,03

-17.014,49

-20.795,84

-11.043,85

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β)

Σα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μία γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ "ΕΛΙΝ ΣΑΘΜΟΙ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ". ςνιζηούμε επομένωρ ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιαδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηην εηαιπία, να αναηπέξει ζηη διεύθςνζη διαδικηύος ηηρ εηαιπίαρ, όπος 

αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη ελέγσος ηος νόμιμος ελεγκηή.          

ΑΡΙΘΜΟ Γ.Δ.ΜΗ.  6426401000 - ΔΓΡΑ: Πεγώλ 33 - 145 64 Κεθηζηά

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ

από 1 Ιαλνπαξίνπ 2015 έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2015

(δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ θ λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΠΥΑ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

ΔΛΙΝ ΣΑΘΜΟΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ

.Ο.Λ. Α.Δ.Ο.Δ.

Ησάλλεο Θ. Φηιίππνπ

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα

Απαηηήζεηο από πειάηεο

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πλέον/ μείον προζαρμογές για μεηαβολές  

επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

λογαριαζμών κεθαλαίοσ κίνεζες ή ποσ

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α) + (β)

408.781,85

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (α)

-80,51

Πξνβιέςεηο/ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πλέον / μείον προζαρμογές για:

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ

509.044,07

Α.Γ.Σ. Φ 020957

-48.765,88 -37.810,33

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Απνζβέζεηο

Α.Γ.Σ. Υ 065412

Κεθηζηά, 23 Μαξηίνπ 2016

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο
594.591,62

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

100.262,22

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

ΜΑΡΗΑ ΣΑΥΑΚΖ

150.147,14 153.690,72

509.044,07

85.547,55

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ

(ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)

Πξνβιέςεηο

ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές δραζηεριόηεηες:

ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤΝΗΑ

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο

θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ)

Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο ρξήζεο

1.Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

2.Ζ Δηαηξία κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009 έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012, 2013 θαη 2014 ε
Δηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά ζύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1159/22.07.2011 από ηνλ λόκηκν ειεγθηή, ελώ γηα ηε
ρξήζε 2015 βξίζθεηαη ζε εμέιημε θνξνινγηθόο έιεγρνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 65Α ηνπ Νόκνπ 4174/2013.
3.Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξίαο αλεξρόηαλ θαηά ηελ 31/12/2015 ζε 6 άηνκα θαη

θαηά ηελ 31/12/2014 ζε 8 άηνκα.
4.Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο.
5. Σν ύςνο ησλ επελδύζεσλ ζε πάγηα ζηνηρεία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2015
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ επξώ 11.079,00.

6. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε
εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ ΔΛΗΝΟΗΛ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ Α.Δ. κε έδξα ηελ Διιάδα
κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 99,9964% ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξίαο κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο.
7.Σα πνζά ησλ ζπλαιιαγώλ ηεο εηαηξίαο κε ζπλδεδεκέλα κέιε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24, θαζώο θαη ηα

ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεώλ ηνπο ζηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο είλαη ηα εμήο (πνζά ζε
ρηιηάδεο επξώ):

 


