
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ερµού 25 Ν. Κηφισιά 31.12.2016 31.12.2015

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 35214/01AT/Β/96/108(07) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αρµόδια Αρχή: Νοµαρχία Αθηνών Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.048.165 2.530.202

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 201.795 322.386

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 716.685 217.950

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.966.645 3.070.538

18η Aπριλίου 2017 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Iωάννης  Αντ.Κρόκος ΑΜ ΣΟΕΛ 13681 Mετοχικό Κεφάλαιο 4.659.000 3.360.000

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.ο.λ  α.ε  Ορκωτών ελεγκτών Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (4.923.498) (4.274.211)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώµη µε επιφύλαξη Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) (264.498) (914.211)

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.500.000 2.700.000

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 67.167 62.667

Καλλιτσάντσης Αναστάσιος,Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 500.000 -

Μωραϊτης Ιωάννης,Αντιπρόεδρος Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.163.976 1.222.083

Μανώλης Ευάγγελος, Μέλος του ∆.Σ. Σύνολο υποχρεώσεων (β) 3.231.143 3.984.750

Αποστόλου Σοφία, Μέλος του ∆.Σ. ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 2.966.645 3.070.538

Γεωργούλης Γεράσιµος, Μέλος του ∆.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

01.01.2016- 01.01.2015- 01.01.2016- 01.01.2015-

   31.12.2016    31.12.2015    31.12.2016    31.12.2015

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Κύκλος εργασιών 675.647 671.147

Κέρδη προ φόρων (649.286) (718.773) Μικτά κέρδη/(ζηµίες) (488.397) (589.525)

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσµάτων (560.357) (627.805)

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (123) (124) Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (649.286) (718.773)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 89.053 91.092 Μείον φόροι - -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (649.286) (718.773)

Λοιπά συνολικά έσοδα 0 0

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 602.627 401.284 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (649.286) (718.773)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (53.605) 278.585

Μείον: Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,4181) (0,6418)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (89.054) (91.341)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (560.357) (627.805)

- -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (100.388) (39.277)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι εισπραχθέντες 123 124 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

∆εσµευµένες καταθέσεις (44.346) 14.740

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (44.223) 14.864 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 31.12.2016 31.12.2015

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1.299.000 -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2016 και 

01.01.2015 αντίστοιχα) (914.212) (195.438)

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου - - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (649.286) (718.773)

Εξοφλήσεις δανείων (700.000) - Αύξηση/ (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 1.299.000 -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 599.000 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2016 και 

31.12.2015 αντίστοιχα) (264.498) (914.212)

454.389 (24.412)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 38.815 63.228

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 493.204 38.815

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΩΡΑΙΤΗΣ                ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 

           Α∆Τ Ξ 434814 Α∆Τ ΑΕ 574340                         Αρ.Αδ.ΟΕΕ 1981

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κηφισιά, 18 Απριλίου 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)

Καταβεβληµένοι φόροι

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.".

Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου (www.ellaktor.com) όπου αναρτώνται

οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η Εκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα 

συνοπτικά στοιχεία):

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  µέχρι 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:  35214/01ΑΤ/Β/96/108(07)  Γ.Ε.ΜΗ. : 2172101000

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εισηγµένης στο ΧΑ εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ  Α.Ε." που έχει έδρα την Αθήνα 
και συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 100%. 
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2015. 
3. Οι ανέλεγκτες  φορολογικά χρήσεις  της Εταιρίας παρατίθενται αναλυτικά στη Σηµ. Νο15 της Ετήσιας Οικονοµικής Εκθεσης. 
4. ∆εν απασχολήθηκε προσωπικό στην Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2016 και 2015. 
5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας, προς και από συνδεδεµένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 0 και ευρώ 60 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, ανέρχονται σε ευρώ 0 και ευρώ 672.765 αντίστοιχα.                                                                                                          


