
Αξκόδηα Τπεξεζία:     Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, Γπηηθόο Σνκέαο ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:

Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο:    Ισάλλεο Δ. Μαλώιεο Α.Μ. ΟΔΛ  13871

Διεγθηηθή Δηαηξία:          ΟΛ α.ε.ν.ε.

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ:     Με ζύκθσλε γλώκε

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: 30 Απξηιίνπ 2016

31.12.2015 31.12.2014

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Eλζώκαηα πάγηα 8.230 1.396 Κύθινο εξγαζηώλ 313.914 -                 195.928 -                 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 575 -                 Μηθηά θέξδε 49.397 -                 33.447 -                 

Τπεξαμία επηρεηξήζεσο 26.236 -                 Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 588 -                 θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 6.711 (129)           7.781 (129)           

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 158 -                 Κέξδε πξν θόξσλ 3.590 (129)           4.681 (129)           

Απνζέκαηα 33.981 -                 Κέξδε κεηά από θόξνπο 2.320 (131)           3.247 (131)           

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 6.981 250                              - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 2.320 (131)           3.247 (131)           

Υξεόγξαθα δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 1.810 -                                              -Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο -                 -                 -                 -                 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα 20.073 188 Κέξδε κεηά από θόξνπο

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 98.632 1.834 αλά κεηνρή- βαζηθά (ζε επξώ) 16,5725 (1,2156)       23,1942 (1,2156)       

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,

ΠΑΘΗΣΙΚΟ επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ   8.361 (129)           8.447 (129)           

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

Μεηνρηθό θεθάιαην 1.400 1.400

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 2.458 97

ύνολο ιδίων κεθαλαίων 3.858 1.497

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Κέξδε κεηά από θόξνπο 2.320 (131)           3.247 (131)           

Οκνινγηαθά θαη καθξνπξόζεζκα δάλεηα 14.671 -                 Ποζά πος αναηαξινομούνηαι

Τπνρξεώζεηο θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο 2.641 -                 ζηην Καηάζηαζη Αποηελεζμάηων:

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο -                 137 Απνζεκαηηθό απνηίκεζεο δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε 70               -                 70               -                 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο θαη πξνβιέςεηο 2.812 -                 Αλαβαιιόκελνο θόξνο επί απνζεκαηηθνύ απνηίκεζεο (20)             -                 (20)             -                 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 68.000 200 50               -                 50               -                 

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 5.000 -                 Ποζά πος δεν αναηαξινομούνηαι 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ζηελ επόκελε ρξήζε 1.650 -                 ζηην Καηάζηαζη Αποηελεζμάηων:

ύνολο ςποσπεώζεων 94.774 337 Μεηαβνιή αλαινγηζηηθώλ θεξδώλ/(δεκηώλ)

ππνρξεώζεσλ θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ (29)             -                 (29)             -                 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 98.632 1.834 Αλαβαιιόκελνο θόξνο επί αλαινγηζηηθώλ δεκηώλ 20               -                 20               -                 

(9)               -                 (9)               -                 

πλνιηθό απνηέιεζκα κεηά ην θόξν εηζνδήκαηνο ζε: 2.361 (131)           3.288 (131)           

                             - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 2.361 (131)           3.288 (131)           

                             -Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο - - - -

31.12.2015 31.12.2014
Σαμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Κέξδε ρξήζεσο πξηλ ην θόξν εηζνδήκαηνο 3.590         (129)           31.12.2015 31.12.2014
Πλέον / μείον πποζαπμογέρ για: ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο 
Απνζβέζεηο παγίσλ           1.650                  - (1.1.2015 θαη 1.1.2014 αληίζηνηρα) 1.497 1.429          
Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ              254                  - Καηαζέζεηο κεηόρσλ γηα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ -                 433             

Λνηπέο πξνβιέςεηο                  -                  - Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ -                 (234)           

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο                  -                  - πλνιηθό απνηέιεζκα κεηά από θόξνπο 2.361          (131)           

Απνηειέζκαηα (θέξδε)/δεκίεο επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (687)           110            ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο

Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) 3.808         ` -                 (31.12.2015 θαη 31.12.2014 αληίζηνηρα) 3.858          1.497          

Λειηοςπγικά κέπδη ππο μεηαβολών κεθαλαίος κινήζεωρ 8.615         (19)             

(Αύξηζη)/Μείωζη:

Απνζέκαηα         (5.077)                  - 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 7.668                    (194)

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο (πιελ ηξαπεδώλ) (7.331)        184            

Πιεξσκέο απνδεκηώζεσλ πξνζσπηθνύ (141)           -                 

Σόθνη - έμνδα πιεξσζέληα (3.017)        -                 

Φόξνη εηζνδήκαηνο πιεξσζέληεο -                 -                 

Καθαπή ηαμειακή ποή από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ 717            (29)             

Σαμειακέρ ποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Αγνξέο ελζώκαησλ & άπισλ παγίσλ (717)           (3)               

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ (56.685)      -                 

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο παγίσλ 60.000       -                 

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 70              -                 

Καθαπή ηαμειακή ποή από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 2.668         (3)               

Σαμειακέρ ποέρ από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Δηζπξάμεηο δαλείσλ 76.500       -                 

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ -                 198            

Γάλεηα πιεξσζέληα (60.000)      -                 

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ -                 -                 

Μεξίζκαηα - πξνκεξίζκαηα πιεξσζέληα -                 -                 

Καθαπή ηαμειακή ποή από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 16.500       198            

Καθαπή (μείωζη) / αύξηζη σπημαηικών διαθεζίμων         19.885              166 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα έλαξμεο ρξήζεο 188            22              

Υπημαηικά διαθέζιμα λήξηρ σπήζηρ 20.073       188            

2015 2014

α) Πσιήζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο : 996             -                 

β) Αγνξέο από ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο : 7.320          1                 

γ) Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο : 37               -                 

δ) Τπνρξεώζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο : 1.668          6                 

ε) Ακνηβέο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ : -                 -                 

ζη) Τπνρξεώζεηο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ : -                 -                 

 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΜΑΡΙΑ . ΚΛΑΒΔΝΙΣΟΤ

ΑΓΣ ΑΙ619412

Ππόζθεηα ζηοισεία και πληποθοπίερ

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΛΔΩΝΙΓΑ Θ. ΘΔΟΚΛΗΣΟ

ΑΓΣ Υ080389

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Μ. ΙΩΑΝΝΟΤ

ΑΓΣ ΑΑ101812

Απ.Αδ. ΟΔΔ Α΄ Σάξηρ 0027847

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Γ. ΒΑΛΑΜΗ

ΑΓΣ ΑΚ247138

Απ.Αδ. ΟΔΔ Α΄ Σάξηρ 0048977

Δνοποιημένορ
(1) Η Δηαιπεία

Πεπιζηέπι, 30 Αππιλίος 2016

Καηάζηαζη Σαμειακών Ροών

Δνοποιημένορ
(1)

Από 1
η
 Ιανοςαπίος έωρ

Δνοποιημένορ
(1)

Δνοποιημένορ
(1)

ηοισεία Καηάζηαζηρ Μεηαβολών Καθαπήρ Θέζεωρ

MΑΡΣ ΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: 009464301000  -  ΑΡ. Μ.Α.Δ.:  7529/01ΓΣ/Β/86/37(2010)  -  Γιεύθςνζη έδπαρ: Υπήζηος Λαδά 13, 121 32 Πεπιζηέπι

ΣΟΙΥΔΙΑ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ από 1 Ιανοςαπίος 2015 έωρ 31 Γεκεμβπίος 2015

(Γημοζιεςόμενα βάζει ηος κωδ.Ν. 2190/1920, άπθπο 135, για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, καηά ηα ΓΠΥΑ)

(ποζά ζε σιλ. εςπώ)

Από 1
η
 Ιανοςαπίος έωρ Από 1

η
 Ιανοςαπίος έωρ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

Μαξία . θιαβελίηνπ: Πξόεδξνο - Γεξάζηκνο . θιαβελίηεο: Αληηπξόεδξνο - ηπιηαλόο . θιαβελίηεο:

Αληηπξόεδξνο - Λεσλίδαο Θ. Θεόθιεηνο: Γηεπζύλσλ ύκβνπινο - Δπακεηλώλδαο Κ. Αιεμόπνπινο: Μέινο -

Γεώξγηνο Π. Νίθαο: Μέινο.

ηοισεία Ιζολογιζμού ηοισεία Καηάζηαζηρ Αποηελεζμάηων

Η Δηαιπεία Δνοποιημένορ
(1) Η Δηαιπεία

Από 1
η
 Ιανοςαπίος έωρ Από 1

η
 Ιανοςαπίος έωρ

ηοισεία Καηάζηαζηρ ςνολικού Αποηελέζμαηορ

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ  νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο "MΑΡΣ ΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ". πληζηνύκε, επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε  ζπλαιιαγή κε ηελ Eηαηξεία,  λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, θαζώο θαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.  

(1) Η πξνεγνύκελε ρξήζε 1/1/2014-31/12/2014 αθνξά ζηελ "ΙΝΩ Α.Δ.", (πξώελ επσλπκία ηεο “ΜΑΡΣ 
ΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤ Α.Δ.Δ.”), ε νπνία δελ είρε απνθηήζεη ζπκκεηνρή ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία θαη ζπλεπώο ηα 
πνζά ησλ ινγαξηαζκώλ ζηηο ζηήιεο "Η Δηαηξεία" θαη "Δλνπνηεκέλνο" ηαπηίδνληαη. Από 1/1/2015 αξρίδεη 
ε ζπκκεηνρή, ζε πνζνζηό 100% ζηελ εμαγνξαζζείζα Δηαηξεία "ΜΑΚΡΟ ΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤ Α.Δ." 
(Θπγαηξηθή). ηηο 29/5/2015 νινθιεξώζεθε ε απνξξόθεζε ηεο Θπγαηξηθήο Δηαηξείαο "ΜΑΚΡΟ ΚΑ 
ΚΑΙ ΚΑΡΤ Α.Δ." από ηε Μεηξηθή Δηαηξεία "ΙΝΩ Α.Δ.". Η απνξξόθεζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηηο 
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1297/1972, κεηά από εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο 
απνξξνθεζείζεο από ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2190/1920 θαη κε βάζε ηνλ Ιζνινγηζκό 
Μεηαζρεκαηηζκνύ ηεο 31/12/2014. Δπνκέλσο από 29/5/2015 έπαςε πιένλ λα πθίζηαηαη ην λνκηθό 
πξόζσπν ηεο απνξξνθεζείζεο εηαηξείαο "ΜΑΚΡΟ ΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤ Α.Δ." θαη ηα δεδνκέλα ηνπ 
Ιζνινγηζκνύ ηεο 29/5/2015 κεηαθέξζεθαλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο "ΙΝΩ Α.Δ.", ε νπνία κεηνλνκάζζεθε 
ζε “ΜΑΡΣ ΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤ Α.Δ.Δ.”. Γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απνξξνθεζείζεο εηαηξίαο "ΜΑΚΡΟ ΚΑ 
ΚΑΙ ΚΑΡΤ Α.Δ." πνπ πξνέθπςαλ κέρξη 29/5/2015 ππνβιήζεθαλ νη πξνβιεπόκελεο ζρεηηθέο δειώζεηο 
ζηελ αξκόδηα ΓΟΤ. πλεπώο ζηα Απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο 31/12/2015 δελ πεξηιακβάλνληαη ηα 
απνηειέζκαηα ηεο απνξξνθεζείζεο γηα ηελ πεξίνδν 1/1/2015-29/5/2015, ελώ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηνλ 
Δλνπνηεκέλν 31/12/2015. (2) Η Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009. Πξόζζεηεο 
πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 27 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. (3) Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο 
αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο  2015 είλαη ίδηεο 
κε απηέο ηεο ρξήζεσο 2014. (4) Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία απαηηήζεηο, θαζώο θαη 
απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ ζε βάξνο ηεο Δηαηξείαο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ 
ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία απηήο. (5) Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ “Ι. & . 
ΚΛΑΒΔΝΙΣΗ Α.Δ.Δ.”. (6) Σελ 31.12.2015 ην απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο αλεξρόηαλ 
ζε 1.102 εξγαδνκέλνπο. Σελ 31.12.2014 ε Δηαηξεία δελ απαζρνινύζε πξνζσπηθό κε ζρέζε 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. (7) πλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε ζηε ρξήζε 2015 θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24: 


