
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 

Ηµεροµηνία Σύστασης 1996 31/12/2012 31/12/2011

Αρµόδια Νοµαρχία ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης

(01/01/2012 και 01/01/2011 αντίστοιχα) 2.771,74 1.212.267,31

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ (ζηµίες) µετά από φόρους (681.247,57) (1.209.495,57)

Aύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 996.410,28 0,00

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΘΩΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ ΣΟΕΛ 12311)

Ελεγκτική εταιρεία RSM GREECE ΑΕ (ΑΜ 104)

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Γνώµη µε επιφύλαξη

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2012 31/12/2011

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Έµµεση Μέθοδος 01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2011

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα  πάγια στοιχεία 1.285.169,45 1.439.457,53 Λειτουργικές δραστηριότητες

Αυλα περιουσιακά στοιχεία 0,01 6.817,97 Αποτελέσµατα προ φόρων (854.358,17) (1.148.653,53)

Επενδύσεις σε θυγατρικές/συγγενείς επιχειρήσεις 441.657,91 441.657,91 Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Λοιπά µή κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 66.063,57 56.936,49 Αποσβέσεις 203.135,27 157.212,16

Αποθέµατα 1.517.595,84 1.482.740,21 Προβλέψεις (39.641,00) 8.218,00

Απαιτήσεις από πελάτες 1.514.358,04 1.808.320,55 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη  και ζηµίες) επενδυτικής

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 188.172,81 98.771,97 δραστηριότητας 943,70 (4.120,42)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.013.017,63 5.334.702,63 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 219.922,24 277.029,43
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που

Μετοχικό Κεφάλαιο 366.000,00 495.000,00 σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης -48.065,55 -492.228,26 Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων (34.855,63) 906.227,78

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 317.934,45 2.771,74 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 265.885,71 499.818,92

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 350.916,28 389.309,01 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.995.093,22 178.234,48

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 176.062,39 388.814,01 Μείον:

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.001.448,07 2.107.314,35 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (219.922,24) (277.029,43)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.166.656,44 2.446.493,52 Καταβεβληµένοι φόροι (263.142,07) 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 4.695.083,18 5.331.930,89 Σύνολο εισροών/(εκροών) από

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ λειτουργικές δραστηριότητες  (α) 1.273.061,03 596.937,39

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)   5.013.017,63 5.334.702,63 Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών

και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων

01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2011 περιουσιακών στοιχείων (43.237,13) (11.970,26)

Κύκλος εργασιών 4.786.404,94 4.599.306,13 Τόκοι εισπραχθέντες 264,20 4.120,42

Μικτά κέρδη  477.282,22 499.361,42 Σύνολο εισροών/(εκροών) από

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, επενδυτικές δραστηριότητες  (β) (42.972,93) (7.849,84)

χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (634.700,13) (875.744,52) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων (854.358,17) (1.148.653,53) Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0,00 87.796,09

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (682.803,55) (1.209.495,57) Πληρωµές για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (3.589,72) 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (2.033,72) 0,00 Εξοφλήσεις δανείων (1.144.259,01) (1.041.348,78)

Συγκεντρωτικά συνολικά Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 

έσοδα/ (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)+(Β) (684.837,27) (1.209.495,57) µισθώσεις (χρεωλύσια) (11.788,25) (53.036,22)

Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή (4,2663) (7,3303) Σύνολο εισροών/(εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   (γ) (1.159.636,98) (1.006.588,91)

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά

επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων (431.564,86) (718.532,36) διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης  (α)+(β)+(γ) 70.451,12 (417.501,36)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες  έναρξης χρήσης 59.621,57 477.122,93

1. Με την από 30/11/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

αποφασίστηκε από 01/01/2011 και εφεξής η εταιρεία να συντάσσει προαιρετικά τις Οικονοµικές της  λήξης χρήσης 130.072,69 59.621,57

καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Με την από 23/11/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρία, 8. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών για τη τρέχουσα χρήση καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 

αποφασίστηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας µε συµψηφισµό ζηµιών παρελθουσών υποχρεώσεων της εταιρείας, που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της µε τα συνδεµένα, κατά την έννοια του

χρήσεων και αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση απαίτησης του µοναδικού µετόχου της ∆ΛΠ 24, προς αυτή µέρη, έχουν ως εξής:

εταιρίας. 31/12/2012 31/12/2011

3.Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη σηµείωση 6.27 των οικονοµικών καταστάσεων. α) Έσοδα 124.937,03 25.360,27

Η γνώµη για επιφύλαξη του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή αναφέρεται στο γεγονός αυτό. β) Έξοδα 3.637.659,31 0,00

4. Το απασχολούµενο προσωπικό ήταν 45 άτοµα στο τέλος της παρούσας χρήσης και 49 άτοµα γ) Απαιτήσεις 0,00 0,00

    στο τέλος της προηγούµενης χρήσης. δ) Υποχρεώσεις 2.299.269,23 23.271,73

5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν ε) Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντών 81.529,54 120.679,62

    σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταη ή λειτουργία της εταιρείας. στ) Απαιτήσεις από ∆ιευθυντικά  Στελέχη και µέλη της

6. Στις 22.05.2012 ολοκληρώθηκε η εισφορά σε είδος του συνόλου των µετοχών της ετιαρείας στην εταιρεία ∆ιοίκησης 0,00 0,00

  "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ". Η αποτίµηση της αξίας των εισφεροµένων µετοχών διενεργήθηκε ζ) Υποχρεώσεις προς τα ∆ιευθυντικά  Στελέχη και

   από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920. µέλη της ∆ιοίκησης 0,00 0,00

Ελευσίνα, 28 Μαρτίου 2013

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

ΣΩΤΗΡΗΣ Κ. ΤΡΟΚΟΥ∆ΗΣ

ΑΡ. ∆ΙΑΒ.J 040439

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν  από τις Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η - ELTOP ABEE. Συνιστούµε εποµένως 

στον αναγνώστη,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

http://www.eltop.gr

ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η - ELTOP Α.Β.Ε.Ε.

∆ήµος Ελευσίνας, Κοκκινόπυργος Καλιµπάκι ΤΚ 192 00 -  ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 36466/01ΑΤ/Β/96/71/98
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(∆ηµοσιευµένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µή, κατά τα ∆ΛΠ)

094470175

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  ποσά εκφρασµένα σε  €

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΟΚΟΥ∆ΗΣ , 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΟΚΟΥ∆ΗΣ, 

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ

ΑΡ. ∆ΙΑΒ. Ε 162829

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ

ΑΡ Α∆ΕΙΑΣ 12095 (Α ΤΑΞΕΩΣ)     

 Α∆Τ ΑΒ 666995

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΤΡΟΚΟΥ∆ΗΣ

ποσά εκφρασµένα σε  €

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ποσά εκφρασµένα σε  €

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ποσά εκφρασµένα σε  €

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013


