
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 7115701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 61416/01ΑΤ/Β/06/335)

Αρμόδια Αρχή: Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.Βορείου Τομέα Αθη- 01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015

νών Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού Λειτουργικές Δραστηριότητες

11 Ιουλίου 2017 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (189.398) (797)

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΜ.ΣΟΕΛ.33821 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Ελεγκτική εταιρεία: Αποσβέσεις 3.632 3.304

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ - ΕΜΦΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 222 7.787

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com   

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:   

Εκτελεστικά Μέλη Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (128.928) (24.609)

Πρόεδρος του Δ.Σ. Μπόμπολας Γ.Λεωνίδας (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 284.574 (42.994)

Αντιπρόεδρος Σλάβης Ιωαν.Λέανδρος Μείον: 

Διευθύνων Σύμβουλος Γιόκαρης Χρ.Άγγελος Καταβεβλημένοι τόκοι (255) (7.825)

Μέλος Πετούσης Γ.Εμμανουήλ Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) (30.153) (65.134)

Μέλος Γκερμπεσιώτης Β. Αναστάσιος Επενδυτικές δραστηριότητες

  Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (255) (3.772)

  Τόκοι εισπραχθέντες 33 38

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (222) (3.733)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μερίσματα πληρωθέντα - -

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

31/12/2016 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) (30.375) (68.868)

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 14.216 17.593 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 56.241 125.109

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.169 1.169 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 25.866 56.241

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 381.365 282.812

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 396.750 301.574

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 60.000 60.000

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (279.557) (90.159)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (Α) (219.557) (30.159)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 616.308 331.734

Σύνολο υποχρεώσεων (Β) 616.308 331.734

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α) + (Β) 396.750 301.574

   

 

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

Κύκλος εργασιών 196.828 201.704

Μικτά κέρδη/(ζημιές) (104.794) (7.671) Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης  (01/01/2016 και 01/01/2015 αντίστοιχα) (30.159) (29.362)

(189.177) 6.989 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (189.398) (797)

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (189.398) (797) Διανεμηθέντα μερίσματα  - -

Μείον φόροι - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης  (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα) (219.557) (30.159)

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) (189.398) (797)  

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (189.398) (797)

(37,88) (0,16)

(185.545) 10.293

-

   

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ

Α.Δ.Τ.: Σ 237945 Α.Δ.Τ - Ρ 707412

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Μ.ΣΟΕΛ 173)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

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

ΚΗΦΙΣΙΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

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

συνολικών αποσβέσεων

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΜΕΡΤΗΣ

Α.Δ.Τ.: Χ 049447(Αρ.Αδείας ΟΕΕ 38087)

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 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 ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ .Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους

επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου (www.ellaktor.com), όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέχγου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 7115701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 61416/01ΑΤ/Β/06/335)

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

ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

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

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Η εταιρεία ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ είναι θυγατρική της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής 100%. Οι οικονομικές καταστάσεις της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ την 31/12/2016 περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η μητρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ,
με έδρα στην Ελλάδα,η οποία συμμετέχει με ποσοστό 100% στο κεφάλαιό της.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2015.

3 . H εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί  φορολογικά για τις χρήσεις 2010 και 2016. Για τις χρήσεις 2011 έως 2013 ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 ,και για τις χρήσεις 2014, 2015 βάσει των διατάξεων του Ν.4174/2013 άρθρο 65Α παρ.1, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4262/2014 και έλαβε 
πιστοποιητικό  φορολογικής συμμόρφωσης  με " Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη".
4. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
5. Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2016 ανέρχεται σε 6 άτομα και 31.12.2015 σε 7.
6. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας, προς και από συνδεδεμένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 0 χιλ.ευρώ και 0 χιλ.ευρώ αντίστοιχα.

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ανέρχονται σε 166.000 ευρώ και των υποχρεώσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, σε 167.052 ευρώ. Δεν υπάρχουν συναλλαγές της εταιρείας με μέλη Δ.Σ και αμοιβές Διεθυντών καθώς και απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις  Διευθυντικών στελεχών και μέλων της διοίκησης.

7.Τα κέρδη /(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.

8.Τα θέματα έμφασης στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  επί των οικονομικών καταστάσεων αφορούν : α) στο γεγονός ό τι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατ άξεων  των άρθρων  47 και 48 
του κωδ. Ν. 2190/1920, περί δυνατότητας συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Η Διοίκηση της εταιρείας  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την άρση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων αυτών  και την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς της (ως Σημείωση  18(4) των Ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2016) , β) στην επιβολή δημοτικών φόρων, τελών και προστίμων για τα έτη 2010 έως 2015 συνολικού ποσού 499.773,60 για το οποίο η Εταιρεία έχει ασκήσει προσφυγές ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων καταβάλλοντας το οριζόμενο από τη νομοθεσία μέρος της 
επίδικης υποχρέωσης που ανήλθε σε ποσό € 199.909,40. Καθώς η τελική έκβαση της υπόθεσης δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο δεν έχει σχηματιστεί περαιτέρω πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό (Σημείωση  18(5) των Ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων 31.12.2016)
9. Ημερομηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι η 11 Ιουλίου 2017.


