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Δ Θ Θ Δ Π Ζ  Γ Η Α Σ Δ Η Ο Η Π Δ Ω Π 

                    (ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 4 ΡΝ Λ. 3556/2007) 

ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ 

«ΑΒΗΛ ΑΘΗΛΖΡΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» 

2ε ΔΡΑΗΟΗΘΖ ΣΟΖΠΖ 01ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2015  – 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2015 

 

Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Υξηζηφδνπινο 

Βαζηιαθάθεο ζέηεη πξνο έγθξηζε ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο θαη ηελ 

Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο πνπ θαηαξηίζζεθε γηα ηελ δεχηεξε ρξήζε 01.01.2015 - 31.12.2015. 

 

Η. ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

Η Δηαηξεία ηδξχζεθε ηνλ Ινχιην ηνπ 2013 κε ζθνπφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ Διιάδα θαη 

ζηελ αιινδαπή ζηνλ θιάδν ησλ αθηλήησλ θαη κε θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αθνξνχλ 

ζηελ αγνξά, πψιεζε, εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ παληφο είδνπο (νηθνπέδσλ, αγξνηεκαρίσλ, 

νηθνδνκψλ θ.ν.θ), θαηαζθεπή, κεηαζθεπή θαη αλακφξθσζε αθηλήησλ, αλάιεςε εξγνιαβηψλ 

θαη εθηέιεζε πάζεο θχζεσο ηερληθψλ έξγσλ, εθκεηάιιεπζε ζεκάησλ, δηπισκάησλ 

επξεζηηερλίαο, ηξφπσλ θαηαζθεπήο ζρεδίσλ θαη κεζφδσλ παξαγσγήο, αληηπξνζψπεπζε 

ζπλαθψλ νίθσλ ηεο αιινδαπήο θαη ηέινο ίδξπζε ή ζπκκεηνρή ζηελ ίδξπζε εηαηξεηψλ κε 

ζπλαθείο ζθνπνχο. 

Μέρξη θαη ζήκεξα ε Δηαηξεία δελ έρεη μεθηλήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. 

 
Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηηο ρξήζεηο 2015 θαη 2014, παξαηίζεληαη θαησηέξσ: 

Ξνζά ζε ρηι. Δπξώ 
 

31/12/2015 
 

31/12/2014 

Κχθινο εξγαζηψλ  0 0 

Κφζηνο πσιεζέλησλ  0 0  

Κεηθηό απνηειέζκαηα 0 0  

Έμνδα δηνίθεζεο  (11) (18) 

Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο (11) (18) 

Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξωλ (11) (18) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο  2  5  

Θαζαξά θέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο  (9) (13) 

Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα     

Πηνηρεία πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ κειινληηθά 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάηωλ     

Απναλαγλψξηζε αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ 0 0 

Πύλνιν ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάηωλ 0 0 

Ππγθεληξωηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα ρξήζεο (9) (13) 

 

1. Ιεηηνπξγηθά έμνδα 
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Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο Δηαηξείαο απνηεινχλ ηνλ θχξην παξάγνληα δηακφξθσζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ιφγσ ηεο αδξάλεηαο ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα: 

Ξνζά ζε ρηι. € 31/12/2015 31/12/2014 

Μηζζψκαηα βάζεη ιεηηνπξγηθψλ 

κηζζψζεσλ 6 9 

Φφξνη-Σέιε 0 4 

Λνηπέο ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 3 3 

Λνηπά  2 2 

Πύλνιν 11 18 

 

2. Φόξνη 

Ξνζά ζε ρηι. Δπξώ 31/12/2015 31/12/2014 

Κεηαβνιή 

πνζό 

Κεηαβνιή 

% 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (2) (5) 3  -60% 

Πύλνιν (2) (5) 3  -60% 

 

Η Δηαηξεία ζπζηάζεθε ηνλ Ινχιην ηνπ 2013. Γηα ηελ ρξήζε 2015 δελ πξνέθπςε θφξνο 

εηζνδήκαηνο δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη μεθηλήζεη αθφκε ηελ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα.  

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε 2015, ζε ζπλέρεηα ηνπ ςεθηζζέληνο ηνλ Ινχιην 2015 απφ 

ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην Νφκνπ 4334 (ΦΔΚ Α’ 80/16.07.2015), ππνινγίζζεθε πξνο 29% επί 

ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο έλαληη 26% γηα ηε ζπγθξηηηθή ρξήζε 2014 (Ν. 4110–ΦΔΚ Α’ 

17/23.01.2013). 

Η εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο απφ ηελ ίδξπζή ηεο. 

ΗΗ. ΞΟΝΒΙΔΞΝΚΔΛΖ ΞΝΟΔΗΑ ΔΟΓΑΠΗΩΛ 

Η Δηαηξεία αλακέλεηαη λα θάλεη έλαξμε ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ 2016. 

IΗΗ. ΚΔΡΝΣΝΗ 

Η «ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΣΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» είλαη ζπγαηξηθή θαηά κε πνζνζηφ 100% ηεο 

εηαηξίαο «Avin Oil ΑΒΔΝΔΠ», ε νπνία είλαη αλψλπκε εηαηξία, έρεη ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, κε έδξα ζην Μαξνχζη, Ηξψδνπ Αηηηθνχ 12Α, 

Σ.Κ. 151 24. Η AVIN OIL δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ πεηξειαηνεηδψλ θαη ε θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηεο αθνξά ηελ εκπνξία πξντφλησλ πεηξειαίνπ. 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε € 314.000 απνηεινχκελν απφ 31.400 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ζε ζηαζεξφ εηζφδεκα, νλνκαζηηθήο αμίαο € 

10,00 ε θάζε κία. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε θακία ελεξγφ 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. 

IV. ΠΖΚΑΛΡΗΘΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΞΝ ΔΣΝΛ ΠΚΒΔΗ ΔΩΠ ΠΖΚΔΟΑ 

Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα ηα νπνία λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ή ηελ 

επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ παξφληνο. 
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V. ΘΟΗΔΠ ΞΖΓΔΠ ΑΒΔΒΑΗΝΡΖΡΑΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΩΛ ΔΘΡΗΚΖΠΔΩΛ 

Η ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη 
παξαδνρψλ, πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο 
θαη ππνρξεψζεηο φπσο επίζεο θαη ην χςνο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ. Η 

ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε απνηηκήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 
ππνρξεψζεηο απφ παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, απνκείσζε αμίαο απαηηήζεσλ, αλνηρηέο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο.  

Οη εθηηκήζεηο θξίλνληαη ζεκαληηθέο αιιά κε δεζκεπηηθέο. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά 
απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο.  

Με δεδνκέλν φηη ε Eηαηξεία δελ έρεη αθφκε δξαζηεξηνπνηεζεί εκπνξηθά, ν βαζκφο 

αβεβαηφηεηαο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο θξίλεηαη ακειεηένο, ζπλεπψο εθηηκάηαη 
φηη ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο ζπκπίπηνπλ κε εθείλα ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο.  

 

VI. ΒΑΠΗΘΝΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΓΔΗΘΡΔΠ 

    2015  2014  

Απόδνζε Δλεξγεηηθνύ (ROA)   

-2,83% -4,42% Καζαξά Κέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο   

χλνιν Δλεξγεηηθνχ   

Απόδνζε Ηδίωλ Θεθαιαίωλ (ROE)   

-2,88% -4,44% Καζαξά Κέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο   

χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ   

Θεθαιαηαθή Γηάξζξωζε   

6103,05% 23169,84% Ιδία Κεθάιαηα   

χλνιν Τπνρξεψζεσλ   

Απνδνηηθόηεηα ηδίωλ Θεθαιαίωλ   

-3,58% -5,99% Καζαξά απνηειέζκαηα (δεκίεο) ρξήζεσο πξν θφξσλ   

Ίδηα Κεθάιαηα   

 

VII. ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔΡΑΜ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΩΛ ΚΔΟΩΛ 

Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ αλαιχνληαη θαησηέξσ. 

Πνζά ζε ρηι Δπξψ   Έμνδα  πνρξεώζεηο 

Μεηξηθή Δηαηξεία (Avin Oil ΑΒΔΝΔΠ)       7   2 

 

Ξαξνρέο πξνο ηε δηνίθεζε 

Γελ ππάξρνπλ παξνρέο πξνο ηελ δηνίθεζε. 

Ππλαιιαγέο Γηεπζπληηθώλ Πηειερώλ 

Γελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο, απαηηήζεηο ή/ θαη ππνρξεψζεηο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. 
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ΡΑ ΚΔΙΖ Γ.Π.

ΥΡ.Γ.ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ Γ.Γ. ΒΑΝΓΩΡΟ

Ν.ΑΝΣ. ΓΚΙΟΚΑ

Φ.Ν.ΜΑΛΔΡΓΟ

Σ.Ι.ΜΑΓΔΙΡΑ

 12 Απξηιίνπ 2016

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ  Γ.Π. & Γ/ΛΩΛ 

ΠΚΒΝΙΝΠ

 

 


