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Αξκόδηα Αξρή ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ - ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ

Άγγεινο Κόθνηνο  - Πξόεδξνο Γ.. 

Νηθόιανο θαλδαιήο - Αληηπξόεδξνο Γ.. (έσο 27.05.2015)

Αλδξέαο Καηζαλίθνο - Γηεπζύλσλ ύκβνπινο  (έσο 14.01.2014)

Νηθόιανο Εαραξηάδεο -  Μέινο (έσο 14.01.2014)

Νηθόιανο Εαραξηάδεο - Γηεπζύλσλ ύκβνπινο (από 14.01.2014)

ηέξγηνο Πειίηζεο - Μέινο 

Αιέμαλδξνο Ζιηάδεο - Μέινο (έσο 07.01.2014)

Γεώξγηνο Λάιινο - Μέινο 

Γηνλύζηνο Ρνύηζεο - Μέινο (από 14.01.2014 έσο 29.05.2015)

Γεκήηξηνο σηεξηάδεο - Μέινο (από 14.01.2014)

Οξθωηόο ειεγθηήο ινγηζηήο

Διεγθηηθή εηαηξεία

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ ΜΔ ΤΜΦΩΝΖ ΓΝΩΜΖ

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ www.helpe.gr

31/12/2014 31/12/2013 1.3 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ 31/12/2014 31/12/2013

(πνζά  ζε ρηιηάδεο €)

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο ρξήζεωο (1/1/2014 & 1/1/2013 αληίζηνηρα) 70.168 68.674

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 6.831 10.763 Κέξδε ηεο ρξήζεσο, κεηά από θόξνπο 3.267 1.579

Λνηπά  κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 236 237 Αλαινγηηηθά (δεκίεο)/θέξδε από ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ (52) (85)

Απνζέκαηα 708 604 Γηαλνκή αθνξνιόγεησλ απνζεκαηηθώλ λ.4172/2013 (15) -

Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ρξεώζηεο 38.888 33.009 ύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο ρξήζεωο (31/12/2014 & 31/12/2013 αληίζηνηρα) 73.368 70.168

Γάλεηα πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 33.000 33.000

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.076 603 1.4 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1/1/2014- 1/1/2013-

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ  80.739 78.216 (πνζά  ζε ρηιηάδεο €) 31/12/2014 31/12/2013

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 4.429 3.013

Μεηνρηθό Κεθάιαην 23.084 23.084 Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 50.284 47.084 Απνζβέζεηο 4.053 4.038

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ  εηαηξίαο (α) 73.368 70.168 Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ παγίνπ ελεξγεηηθνύ (728) (729)

   Πξνβιέςεηο 441 152

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 2.886 3.937 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 9 3

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 4.485 4.111 8.203 6.477

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β) 7.371 8.048 Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α) + (β) 80.739 78.216 θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

(Αύμεζε)/Μείσζε απνζεκάησλ (104) (83)

1/1/2014- 1/1/2013- (Αύμεζε)/Μείσζε απαηηήζεσλ (5.879) (5.066)

(πνζά  ζε ρηιηάδεο €) 31/12/2014 31/12/2013 Αύμεζε/(Μείσζε) ππνρξεώζεσλ (159) (180)

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα (9) (3)

Κύθινο εξγαζηώλ 15.445 15.123 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη (1.459) (720)

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 3.247 2.172 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (7.610) (6.052)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (EBIT) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 4.429 3.013 Αγνξά ελζώκαησλ παγίσλ (120) (234)

Μείνλ θόξνη (1.162) (1.434) Αγνξά νκνινγηαθνύ δαλείνπ - (100)

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο 3.267 1.579 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (120) (334)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (52) (85) Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β) 473 91

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 3.215 1.494

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 603 512

(Μείσζε) / Αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 473 91

απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ (EBITDA) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 1.076 603

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

15.227

Έζνδα  17.428

Έμνδα  3.477

Απαηηήζεηο    68.368

Τπνρξεώζεηο    339

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο Γ/θώλ

ζηειερώλ θαη κειώλ Γηνίθεζεο 

          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ..

       ΑΓΓΔΛΟ Δ. ΚΟΚΟΣΟ

1.2 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

2.534 1.099

          Α.Γ.Σ.   ΑΒ 052208

                                     Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ                                                                                         Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

                                                      ΝΗΚΟ ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ                                                                                                    ΣΔΦΑΝΟ ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

                                      Α.Γ.Σ. ΑΔ 173662                                                                                                                       Α.Γ.Σ.  ΑΚ 553436

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

1.1 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ

ηωλ εηεζίωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 4 Ηνπλίνπ 2015

(πνζά  ζε ρηιηάδεο €)

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖ ΥΡΖΖ  ΑΠΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2014  ΔΩ  31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014

(ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΑ ΒΑΔΗ ΣΟΤ Κ.Ν. 2190 / 1920, ΑΡΘΡΟ 135 ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΟΤ ΤΝΣΑΟΤΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΣA ΣΑ ΓΛΠ)

ΝΣΗΑΞΟΝ - ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΗΥΑΛΑΣΟ (Α.Μ. ΟΔΛ 17701)

ΠΡΑΪΓΟΤΩΣΔΡΥΑΟΤΚΟΤΠΔΡ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΜ ΟΔΛ 113

            Αζήλα, 4 Ηνπλίνπ 2015

69

Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 
5.858 4.409

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΝΣΗΑΞΟΝ - ΠΛΑΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΤΚΔΤΑΗΑ Α.Β.

πληζηνύκε επνκέλσο ηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΔ  όπνπ αλαξηώληαη

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.  

1. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο γηα ηελ  εηαηξεία  είλαη  νη ρξήζεηο 2006 - 2010 ,όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηε ζεκ. 22 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2014.  Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2014 ε Δηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθό

έιεγρν ησλ Οξθσηώλ Διεθηώλ Λνγηζηώλ όπσο πξνβιέπεηαη απν ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5Ν.2238/1994.  Γηα ηελ ρξήζε 2011 έως και 2013, ε Έθζεζε θνξνινγηθήο πκκόξθσζεο , έρεη εθδνζεί ρσξίο νπζηαζηηθέο πξνζαξκνγέο, όζνλ, αθνξά 

έμνδα  θόξνπ θαη ηελ αληίζηνηρε πξόβιεςε θόξνπ όπσο απηή αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 2011 έως και 2013. Γηα ηελ ρξήζε 2014, ν θνξνινγηθόο έιεγρνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ε Γηνίθεζε δελ αλακέλεη 

πξνθύςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο πέξαλ απν απηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ 2014. 2. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2014 έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο

ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο 31/12/2013 κε εμαίξεζε ηα λέα ή αλαζεσξεκέλα ινγηζηηθά πξόηππα θαη δηεξκελείεο πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρύ ην 2014, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηε ζεκ. 2 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2014. 

Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηελ 31/12/2014: 97 άηνκα (31/12/2013: 97 άηνκα).  4. Σν πνζό ηεο πξόβιεςεο πνπ έρεη ζρεκαηηζζεί ηελ 31.12.2014 γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία είλαη €1.475. 5. Οη νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.  6. Οη ζσξεπηηθέο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ θαη ηα ζπλδεδεκέλα κέξε (ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

αλαθέξνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα. 

http://www.helpe.gr/

