
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 12  , 45332  ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 30377629000 (AΡ.M.A.E. 49770/42/Β/01/21)  

01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (7.292) (8.009)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ΔΕΛΗΦΩΤΗΣ  ΟΜΗΡΟΣ  (Α.Μ.ΣΟΕΛ 10461) Αποσβέσεις 357 357

Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ Α.Ε Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (1) (1)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 18

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος του Δ.Σ. Παντελής Δελαπόγλου Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (21) 2.157

Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Νιανιακούδης (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 9.000

Σύμβουλος Λουκάς Μπουρνάζος Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (18)

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) (6.957) 3.504

Επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι εισπραχθέντες 1 1

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 1 1

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β) (6.956) 3.505

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 8.158 4.653

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.202 8.158

31/12/2016 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.093.750 1.094.107

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.176 15.111

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.101.926 1.109.218

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 1.200.000 1.200.000

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (135.074) (127.782)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρείας 1.064.926 1.072.218

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 37.000 37.000

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.101.926 1.109.218

01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

(7.293) (7.991)

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (7.292) (8.009) 1.072.218 1.080.227

Μείον φόροι - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (7.292) (8.009)

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) (7.292) (8.009) 1.064.926 1.072.218

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (7.292) (8.009)

(6.936) (7.634)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΛΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΑΝΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ

Α.Δ.Τ. Χ 363156 Α.Δ.Τ. ΑΕ 638114 Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 20669 Α' ΤΑΞΗΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 30377629000 (AΡ.M.A.E. 49770/42/Β/01/21)

ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 12  , 45332  ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 εως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):

Αρμόδια Αρχή:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα)

Ιωάννινα, 31 Μαρτίου 2017

   

 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών  αποτελεσμάτων  και 

συνολικών αποσβέσεων

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε

(Δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, 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 εταιρείας ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή

άλλη συναλλαγή με την εταιρεία , να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31 Μαρτίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη

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 Κηφισια

και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 100%.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2015.
3. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεμείς αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
5. Δεν απασχολήθηκε προσωπικό στην Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2016 και 2015.
6. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς συνδεδεμένες εταιρείες την 31/12/2016 ανέρχονται σε 37.000 ευρώ.

7. Για τις χρήσεις 2011 έως 2015 η εταιρεία υπάχθηκε στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με τις διατάξε ις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν.2238/1994 (2011 έως 2014) και του άρθρου 65Α παρ. 1 του Ν.4174/2013 (2015). Για τις χρήσεις 2011 έως 2015, κατόπιν των εν λόγω 

ελέγχων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, εκδόθηκαν πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης, όλα με τύπο "Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη". Για τη χρήση 2016  η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο 
δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές οι οποίες να έχουν σημαντική επίδραση στην Οικονομικής Θέση της εταιρείας. 


