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31.12.2015 31.12.2014 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

3.987.971,48 4.609.326,10

5.568,49 6.213,80 607.230,34 612.339,40

0,05 0,05

2.311,32 77.461,07

1.077.991,17 1.139.508,24 310.003,40 315.007,78

1.427.488,75 634.537,81 Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο  (Α) 222.030,85 232.105,76

2.513.359,78 1.857.720,97 0,00 0,00

222.030,85 232.105,76

24,6701 25,7895

270.000,00 270.000,00

342.508,94 120.478,09

612.508,94 390.478,09

1.1.- 1.1.-

548,99 5.693,33 31.12.2015 31.12.2014

777.037,23 467.757,61

1.123.264,62 993.790,94 310.003,40 315.007,78

1.900.850,84 1.467.241,88

2.513.359,78 1.857.719,97 1.090,54 1.237,74

-5.693,33 53.877,63

31.12.2015 31.12.2014

67.504,41 43.614,95

(1.1.2015 θαη 1.1.2014 αληίζηνηρα)

Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 0,00 -65.222,08 -777.541,96

120.810,12 217.664,46

-64.378,01 -52.097,29

-3.610,25 -1.000,00

-445,23 0,00

280,40 370,57

0,00 0,00

306.153,22 60.000,00

0,00 0,00

α) Έζνδα 0,00 138.447,01 277.669,61

β) Έμνδα 144,00 804.716,71 138.447,01

γ) Απαηηήζεηο 0,00

δ) Τπνρξεώζεηο 455,85

ΜΑΡΗΑ ΣΑΥΑΚΖ

Α.Γ.Σ. Φ 020957

ΑΡ. ΑΓΔΗΑ Ο.Δ.Δ.: 13622

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤΝΗΑ

Α.Γ.Σ. Υ 065412

ΗΩΑΝΝΖ ΑΛΖΓΗΕΑΚΖ

Α.Γ.Σ. Ρ 110327

ΔΛΙΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟ Γ.Δ.ΜΗ. 4082701000

www.elin-techniki.gr

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο 

θαη Σνπξηζκνύ - Γ/λζε εηαηξηώλ θαη ΓΔΜΖ

232.105,76

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Πξνβιέςεηο

349.785,62
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ επελδπηηθώλ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

612.508,94

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απαηηήζεηο από πειάηεο

-356,48

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πλέον / μείον προζαρμογές για:

Μεηνρηθό Κεθάιαην

απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο  ππνρξεώζεηο

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β)

Πξνβιέςεηο/ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

(ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

158.372,33

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αληιεζέληα δάλεηα

60.000,00

Κεθηζηά, 23 Μαξηίνπ 2016

666.269,70

δξαζηεξηόηεηεο (γ)

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ)

-164,83

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

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)

Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα

390.478,09

390.478,09

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

Γλώκε ρσξίο επηθύιαμε

.Ο.Λ. Α.Δ.Ο.Δ.

Ησάλλεο Θ. Φηιίππνπ

Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα

222.030,85

Απνζβέζεηο

(31.12.2015 θαη 31.12.2014 αληίζηνηρα)

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

ΕΤΑΙΡΙΑ". Σςνιζηούμε 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.          

Έδξα: Πεγώλ 33, 145 64 Κεθηζηά

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ

από 1 Ιαλνπαξίνπ 2015 έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2015

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

Νόκηκνο ειεγθηήο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

Αξκόδηα ππεξεζία - Ννκαξρία                                                   

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ                                                          

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)

επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές δραζηεριόηεηες:

λογαριαζμών κεθαλαίοσ κίνεζες ή ποσ

360.281,31

Πλέον/ μείον προζαρμογές για μεηαβολές  

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

Μείον:

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

-223,49

-199.593,17

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

Ησάλλεο Υ. Αιεγηδάθεο

Γεώξγηνο Β. Σζνύληαο

Μάξηνο Κσλ. Μίθατηο

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

Κέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ 

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη

Διεγθηηθή εηαηξία

ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ      

Μέινο

Κύθινο εξγαζηώλ

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ

23/3/2016

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ  

Πξόεδξνο

Αληηπξόεδξνο

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

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

364.323,54 348.547,88

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (α)

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη

δξαζηεξηόηεηεο (α)

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο ρξήζεο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

365.414,08

-139.222,60

306.153,22

Δμνθιήζεηο δαλείσλ

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ

δξαζηεξηόηεηεο (β)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

Σόθνη εηζπξαρζέληεο

370,57

1. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.)

2. Ζ εηαηξία θαηά ηελ 31/12/2015 θαη θαηά ηελ 31/12/2014 απαζρνινύζε 1 θαη 27 άηνκα πξνζσπηθό αληίζηνηρα.

3. Ζ Δηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηε ρξήζε 2009. Γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012, 2013 θαη 2014 ε εηαηξία έρεη 
ειεγρζεί θνξνινγηθά  ζύκθσλα κε ηνλ ΠΟΛ 1159/22.7.2011 από λόκηκνπο ειεγθηέο, ελώ γηα ηε ρξήζε 2015 βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε θνξνινγηθόο έιεγρνο κε βάζε ην άξζξν 65Α ηνπ Νόκνπ 4174/2013. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο εθηηκά όηη δελ 
αλακέλεη λα πξνθύςνπλ πξόζζεηνη θόξνη γηα ηελ αλέιεγθηε ρξήζε 

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. Ζ εηαηξία πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεηο ζε πάγηα ζηνηρεία θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2015 ύςνπο 445,23 επξώ.

6. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε εηζεγκέλε

ζην ρξεκαηηζηήξην Αζελώλ ΔΛΗΝΟΗΛ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΩΝ Α.Δ., κε έδξα ηελ Διιάδα (κε πνζνζηό

ζπκκέηνρεο 99,989 % 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):

 


