
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Αρµόδια Νοµαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Α.Ε. Και Πίστεως 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας: www.avinoil.gr Κύκλος εργασιών 64.870 37.363

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος: Μιλτιάδης Μπαµπίλης Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 3.323 1.745

Μέλη: Γεράσιµος Βανδώρος, Κωνσταντίνος Βασιλάκος Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (681) (1.587)

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων (709) (1.601)

Ηµεροµηνία έγκρισης Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (718) (1.602)

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 12 Μαρτίου 2013 Λοιπά συνολικά έσοδα (14) 0

Νόµιµος ελεγκτής: Τηλέµαχος Χ. Γεωργόπουλος Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) από φόρους (732) (1.602)

Ελεγκτική Εταιρία: Deloitte.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη-Θέµα έµφασης Κατανέµονται σε: 

Μετόχους Εταιρίας (732) (1.602)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Ευρώ) (2,35) (0,01)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ και συνολικών αποσβέσεων (630) (1.565)

31.12.2012 31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 215 214 Έµµεση Μέθοδος

Άυλα περουσιακά στοιχεία 91 79 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία 15 13 Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποθέµατα 1.484 1.421 Κέρδη προ φόρων (709) (1.601)

Απαιτήσεις από πελάτες 685 593 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Λοιπά κυκλοφορούντα περουσιακά στοιχεία 874 711 Αποσβέσεις 51 22

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.364 3.031 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (1) (4)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 29 18

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

Μετοχικό κεφάλαιο 3.110 1.560 κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (3.050) (2.318) Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (63) (623)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 60 (758) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (96) (316)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (488) 1.683

Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3 0 Μείον:

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.301 3.789 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (29) (18)

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 3.304 3.789 Καταβληµένοι φόροι (3) 0

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β) 3.364 3.031 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.309) (838)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (65) (247)

Τόκοι εισπραχθέντες 1 4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (64) (243)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

31.12.2012 31.12.2011 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1.536 1.500

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.536 1.500

(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) (758) (656) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από 

φόρους (732) (1.602) χρήσης (α) + (β) + (γ) 163 419

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1.550 1.500 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 711 292

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 874 711

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως

(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) 60 (758)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η χρήση του 2010 δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά. Επιπλέον, ανέλεγκτη φορολογικά χρήση για την Εταιρεία είναι και η χρήση του 2012, για την οποία όµως η Εταιρεία εφαρµόζει τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόµου 3842/2010 (ΠΟΛ 1159/22.07.2011 )  
σύµφωνα µε το οποίο, η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο από το νόµιµο ελεγκτή της. Μέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του παρόντος, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση του 2012 δεν έχει ολοκληρωθεί. 
Από τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2012 από τον Νόµιµο Ελεγκτή της Εταιρείας, δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές υποχρεώσεις.
2. ∆εν υπάρχουν υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη επι των παγίων της Εταιρίας.
3. Υφίστανται επίδικες απαιτήσεις της Εταιρίας κατά τρίτων ποσού € 515χιλ. Για τις περιπτώσεις αυτές η τελική έκβαση τους δεν µπορεί προς το παρόν να προβλεφθεί. 
Επίσης, δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές υποχρεώσεις από την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση.  
4. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 29ης Ιουνίου 2012 ενέκρινε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ποσού Ευρώ 1.550 χιλιάδες. Η καταβολή της αύξησης πραγµατοποιήθηκε στις 30.06.2012.
5. Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου Ευρώ 17 χιλιάδες µείον τον αντίστοιχο φόρο επί των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων Ευρώ 3 χιλιάδες.
6. Πάσης φύσεως συναλλαγές (αγορές, πωλήσεις) και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 σε χιλιάδες Ευρώ: 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

AVIN OIL 216 2.576 341 61.566

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 0 50 0 1.110

Σύνολο 216 2.626 341 62.676

5. Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, περιλαµβάνονται στις αντίστοιχες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ Ν. ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

Α∆Τ ΑΒ 033854 Α∆Τ ΑΒ 537802

        Ποσά σε χιλ Ευρώ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ

Α∆Τ Ν 281089

Ποσά σε χιλ Ευρώ

Ποσά σε χιλ Ευρώ

Αριθµός ΓΕΜΗ: 7533201000

(∆ηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά ∆ΠΧΑ)

                     Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν απο τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΕ". 
                     Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις
                     καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.

        Ποσά σε χιλ Ευρώ

ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ ΟΕΕ 1507 Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ

Α.∆.Τ. Σ 006169

ΜΕΛΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2013

ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ.63006/01ΑΤ/Β/07/190

Ε∆ΡΑ: ΗΡΩ∆ΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


