
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 

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

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 1.992.574 (569.026)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Όμηρος Δεληφώτης  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10461) Αποσβέσεις 888.889 1.330.965

Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ Α.Ε. Αποµειώσεις 18.547 -

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώμη χωρίς επιφύλαξη Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 62.534 115.154

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 356.146 424.949

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Πλέ

ον/μ
Πρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτριος Κούτρας 

Εντεταλμένος Σύμβουλος Βασιλειος Λάμπος Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 2.376.814 (169.444)

Εντεταλμένος Σύμβουλος Λουκάς Μπουρνάζος Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.368.506 3.355.866

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.045.908 (4.511.335)

Σύμβουλος Ιωάννης Κούτρας Μείον: 

Σύμβουλος Ιωάννης Μπουρνάζος Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (533.388) (247.706)

Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Ροπόκης Καταβεβλημένοι φόροι (0) (181.888)

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 7.576.529 (452.466)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Aπόκτηση  θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων (75.000) (90.000)

31/12/2016 31/12/2015 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (3.735) (144.335)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (79.083) 271.099

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 5.152.836 8.090.378 Τόκοι εισπραχθέντες 549 1.472

Επενδυτικά ακίνητα 2.068.388 - Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (157.268) 38.236

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 181.543 128.140 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Αποθέματα 5.117.639 7.801.972 Εξοφλήσεις δανείων (7.110.000) (890.000)

Απαιτήσεις από πελάτες 19.044.184 18.533.893 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) - (333.547)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.205.365 3.130.210 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (7.110.000) (1.223.547)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 33.769.954 37.684.594 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 309.261 (1.637.776)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 415.002 2.052.778

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 724.263 415.002

Μετοχικό κεφάλαιο 21.927.000 21.927.000

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 70.983 (1.047.176)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρείας (α) 21.997.982 20.879.824

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις - 5.330.000

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 785.225 841.173

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις - 1.780.000

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.986.746 8.853.596

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 11.771.971 16.804.770

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 33.769.954 37.684.594

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

Κύκλος εργασιών 38.169.941 23.806.755

Μικτά κέρδη/(ζημίες) 3.725.660 1.536.353 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα) 20.879.824 21.476.092

2.348.170 (145.549) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 1.118.158 (596.268)

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 1.992.574 1.103.086 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα) 21.997.982 20.879.824

Μείον φόροι (892.213) (22.189)

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) 1.100.361 1.080.897

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 17.797 (5.053)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 1.118.158 1.075.844

3.237.059 1.185.416

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΑΝΙΑΚΟΥΔΗΣ

ΑΔΤ ΑΕ 023455 ΑΔΤ ΑΑ 025873 ΑΡ.ΑΔ. 27774 - Α΄ ΤΑΞΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρμόδια Αρχή:

Ερμού 25, 13ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 145 64 Κηφισιά

005625440001 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.:10320/01ΑΤ/Β/86/51(04))

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ

(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 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ. 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 .

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 005625440001  (ΑΡ.Μ.Α.Ε.:10320/01ΑΤ/Β/86/51(04))

ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

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

Κηφισιά, 31 Μαρτίου 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

και συνολικών αποσβέσεων

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

31 Μαρτίου 2017
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 100% και η οποία περιλαμβάν εται στις 
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής και εισηγμένης στο ΧΑ εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε " που έχει έδρα την Κηφισιά.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2015. 
3. Για τις χρήσεις 2011 έως 2015 η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά βάσει των Ν.2238/1994 και Ν.4174/2013 και έλαβε πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης από την ελεγκτική εταιρεία  ΣΟΛ ΑΕ, όλα με τύπο "Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη". Για τη χρήση 2016 ο αντίστοιχος έλεγχος για τη 
χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού είναι σε εξέλιξη.
4. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
5. 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.
6. Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2016 ανέρχεται σε 102 άτομα και την 31.12.2015 ανερχόταν σε 92
7. 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  27.206.116 και ευρώ 1.052.205 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ανέρχονται σε 5.942.393 ευρώ και των 
υποχρεώσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης  σε  74.499 ευρώ .
8. Με την από 30/12/2016 συνεδρίαση ΔΣ αποφασίστηκε η συγχώνευση της Εταιρείας δι΄απορροφήσεως της από τη μητρική της ΑΚΤΩΡ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του ΚΝ 2190/20 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 ν.2166/1993. Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση έγκρισής 
της από τις αρμόδιες αρχές. Ως ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31/12/2016.

.


