
Γιεύθςνζη διαδικηύος εηαιπείαρ

Απιθμόρ Φοπολογικού Μηηπώος 

Ημεπομηνία ύζηαζηρ 1996 31/12/2017 31/12/2016

Απμόδια Νομαπσία ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖ ΓΡΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ύνολο καθαπήρ θέζηρ έναπξηρ σπήζηρ

(01/01/2017 και 01/01/2016 ανηίζηοισα) 629.905,99 172.435,68

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα/ (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (111.862,62) (42.529,69)

Aύμεζε Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ 0,00 500.000,00

ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ πεπιόδος

(31/12/2017 & 31/12/2016 ανηίζηοισα) 518.043,37 629.905,99

Οπκωηόρ Δλεγκηήρ Λογιζηήρ ΗΩΑΛΛΑ Γ.ΦΙΩΟΝ (ΑΚ ΠΝΔΙ 15061)

Δλεγκηική εηαιπεία ΠΝΙ αενε (ΑΚ 125)

Σύπορ Έκθεζηρ Δλέγσος ΚΔ ΠΚΦΩΛΖ ΓΛΩΚΖ Έμμεζη Μέθοδορ 01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (126.614,47) (63.606,00)

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31/12/2017 31/12/2016 Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Μη κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία Απνζβέζεηο 90.775,63 100.330,07

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα  πάγηα ζηνηρεία 789.691,09 842.575,37 Ξξνβιέςεηο (3.994,00) 9.735,00

Απια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4.970,82 0,01 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε  θαη δεκίεο) επελδπηηθήο

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο/ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 0,00 0,00 δξαζηεξηόηεηαο (681,66) (24,80)

Ινηπά κή θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 320.691,97 325.189,36 Σξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 58.567,43 60.007,66

Απνζέκαηα 1.747.275,84 1.601.515,92 Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 

Απαηηήζεηο από πειάηεο 1.210.879,18 1.150.979,81 ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ

Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 544.103,00 452.122,00 ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 4.617.611,90 4.372.382,47 Κείσζε/(αύμεζε) απνζεκάησλ (145.759,92) (69.564,11)

Κείσζε/(αύμεζε) απαηηήζεσλ (156.352,56) 63.171,81

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ (Κείσζε)/αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 350.414,49 24.339,02

Κεηνρηθό Θεθάιαην 186.000,00 186.000,00 Κείνλ:

Ινηπά ζηνηρεία Θαζαξήο ζέζεο 332.043,37 443.905,99 Σξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (58.567,43) (60.007,66)

ύνολο ιδίων κεθαλαίων (α) 518.043,37 629.905,99 Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη 0,00 0,00

Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 177.914,01 164.900,81 ύνολο ειζποών/(εκποών) από

Ξξνβιέςεηο/Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 384.720,10 404.189,97 λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ  (α) 7.787,51 64.380,99

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 568.230,29 555.096,31 Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 2.968.704,13 2.618.289,39 Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ

ύνολο ςποσπεώζεων (β) 4.099.568,53 3.742.476,48 θαη ινηπώλ επελδύζεσλ 0,00 0,00

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α) + (β)   4.617.611,90 4.372.382,47 πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (42.862,16) (1.147,61)

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ

θαη άπισλ παγίσλ  ζηνηρείσλ 0,00 13,08

Ρόθνη εηζπξαρζέληεο 681,66 24,80

01/01-31/12/2017 01/01-31/12/2016 ύνολο ειζποών/(εκποών) από

Θύθινο εξγαζηώλ 3.594.558,01 3.797.091,51 επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ  (β) (42.180,50) (1.109,73)

Κηθηά θέξδε  727.313,82 798.309,25 Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Θέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 0,00 0,00

ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (68.728,62) (3.623,14) Ξιεξσκέο γηα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 0,00

Θέξδε/(Εεκίεο) πξν θόξσλ (126.614,47) (63.606,00) Δμνθιήζεηο δαλείσλ 26.147,20 (55.341,23)

Θέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) (106.750,62) (36.366,13) Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (5.112,00) (6.163,56) κηζζώζεηο (ρξεσιύζηα) 0,00 0,00

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά ύνολο ειζποών/(εκποών) από

έζνδα/ (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (111.862,62) (42.529,69) σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ   (γ) 26.147,20 (55.341,23)

Θέξδε/ (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή (1,4826) (0,5051) Καθαπή αύξηζη/(μείωζη) ζηα ηαμειακά

διαθέζιμα και ιζοδύναμα σπήζηρ  (α)+(β)+(γ) (8.245,79) 7.930,03

Θέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ & απνζβέζεσλ 22.046,95 96.706,93  έναπξηρ σπήζηρ 188.117,43 180.187,40

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα

Ππόζθεηα ζηοισεία και πληποθοπίερ  λήξηρ σπήζηρ 179.871,64 188.117,43

1. Ζ εηαηξεία έρεη ηαθηνπνηεζεί θνξνινγηθά  κέρξη θαη ηε ρξήζε 2005 θαη έρεη ζρεκαηίζεη πξόβιεςε

    γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πνζό επξώ 50.000,00 6. Ρα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ γηα ηε ηξέρνπζα ρξήζε θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη 

2. Ρν απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ήηαλ 37 άηνκα ζην ηέινο ηεο παξνύζαο ρξήζεο θαη 37 άηνκα ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεκέλα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ

    ζην ηέινο ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο. ΓΙΞ 24, πξνο απηή κέξε, έρνπλ σο εμήο:

3. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ 31/12/2017 31/12/2016

    ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. α) Έζνδα 292.497,18 226.796,77

4. Έρνπλ ηεξεζεί νη ίδηεο Ινγηζηηθέο Αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ β) Έμνδα 2.153.833,60 2.333.852,98

    ηεο ρξήζεο 2016. γ) Απαηηήζεηο 30.646,43 0,00

5. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δ) πνρξεώζεηο 2.760.098,14 2.424.568,68

    πνπ θαηαξηίδεη ε εηαηξεία "ΗΛΡΔΟΓΝΛΡ-ΜΙΔΚΞΝΟΗΑ ΑΡΔΛΔ"κε έδξα ηελ Διεπζίλα θαη πνζνζηό ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο Γηεπζπληώλ 110.761,14 111.441,09

    ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθό θεθάιαην 100,00% κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. ζη) Απαηηήζεηο από Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη κέιε ηεο

Γηνίθεζεο 0,00 0,00

δ) πνρξεώζεηο πξνο ηα Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη

κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0,00 0,00

ΑΦΟΙ ΣΡΟΚΟΤΓΗ - ELTOP Α.Β.Δ.Δ.

Γήκνο Διεπζίλαο, Θνθθηλόππξγνο Θαιηκπάθη ΡΘ 192 00 -  ΑΟ.Γ.Δ.ΚΖ.84591402000

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2017 ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2017

(Γεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ λ.2190, άξζξν 135, γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κή, θαηά ηα ΓΙΞ)

ΚΗΣΑΖΙ ΡΟΝΘΝΓΖΠ , 

ΠΩΡΖΟΖΠ ΡΟΝΘΝΓΖΠ, 

ΔΡΣΗΝΠ ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Ρα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ  από ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΑΦΝΗ ΡΟΝΘΝΓΖ - ELTOP ABEE. Ππληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ 

αλαγλώζηε,πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Νξθσηνύ 

Διεγθηή Ινγηζηή.

http://www.eltop.gr

094470175 πνζά εθθξαζκέλα ζε  €

(Α.Δ. 8374/2000 Α΄ ΤΑΞΕΩΣ)

Ν ΞΔΘΛΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

πνζά εθθξαζκέλα ζε  €

Ημεπομηνία έγκπιζηρ ηων εηήζιων οικονομικών 

καηαζηάζεων 30 ΑΞΟΗΙΗΝ 2018

ΑΟ. ΓΗΑΒ. Δ 162829

ύνθεζη Γιοικηηικού ςμβοςλίος

Ν ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΠ

ΚΗΣΑΖΙ Θ. ΡΟΝΘΝΓΖΠ ΠΩΡΖΟΖΠ Θ. ΡΟΝΘΝΓΖΠ

ΑΟ. ΓΗΑΒ.J 040439

Διεπζίλα, 27 Απξηιίνπ 2018

ΕΥΤΥΦΙΟΣ Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

      (Α.Δ.Τ. Φ 564818)

πνζά εθθξαζκέλα ζε  €

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. & ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ

  πνζά εθθξαζκέλα ζε  €

http://www.eltop.gr/

