
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

Αξκόδηα Ννκαξρία: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γηεύζπλζε Α.Δ. Καη Πίζηεσο 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ Δηαηξίαο: www.avinoil.gr Κύθινο εξγαζηώλ 119.646 96.900

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο: Υξηζηόδνπινο Βαζηιαθάθεο Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 8.274 5.206

Μέιε: Γεξάζηκνο Βαλδώξνο, Νηθόιανο Γθηόθαο Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 104 (381)

Κέξδε / (δεκηέο)  πξν θόξσλ 13 (434)

Ηκεξνκελία έγθξηζεο Από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (17) (125)

ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ: 13 Μαξηίνπ 2015 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα 0 (17)

Νόκηκνο ειεγθηήο: Σειέκαρνο Υ. Γεσξγόπνπινο πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) από θόξνπο (17) (142)

Διεγθηηθή Δηαηξία: Deloitte.

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ: Με ζύκθσλε γλώκε-Θέκα έκθαζεο Καηαλέκνληαη ζε: 

Μεηόρνπο Δηαηξίαο (17) (142)

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε Δπξώ) (0,04) (0,31)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 237 (307)

31.12.2014 31.12.2013

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 837 406 Έκκεζε Μέζνδνο

Άπια πεξνπζηαθά ζηνηρεία 175 172 01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξνπζηαθά ζηνηρεία 318 331 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Απνζέκαηα 3.005 2.878 Κέξδε πξν θόξσλ 13 (434)

Απαηηήζεηο από πειάηεο 1.435 850 Πιένλ / (µείνλ) πξνζαξµνγέο γηα:

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξνπζηαθά ζηνηρεία 1.691 1.265 Απνζβέζεηο 133 74

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 7.461 5.902 Απνηειέζµαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεµηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (1) (7)

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 92 60

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Πιένλ / (µείνλ) πξνζαξµνγέο γηα µεηαβνιέο ινγαξηαζµώλ θεθαιαίνπ 

Μεηνρηθό θεθάιαην 4.620 4.620 θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Λνηπά ζηνηρεία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (3.209) (3.191) Μείσζε / (αύμεζε) απνζεµάησλ (127) (1.394)

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (α) 1.411 1.429 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ (570) (175)

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 1.577 1.172

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 0 0 Μείνλ:

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 6.050 4.473 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεµέλα (92) (60)

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β) 6.050 4.473 Καηαβιεµέλνη θόξνη (33) 0

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α+β) 7.461 5.902 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 992 (765)

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζώµαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (567) (346)

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 1 1

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ Λνηπά έζνδα επελδύζεσλ 0 6

ύλνιν εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (566) (338)

31.12.2014 31.12.2013 Υξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο ρξήζεωο Δηζπξάμεηο από αύμεζε µεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0 1.493

(01.01.2014 θαη 01.01.2013 αληίζηνηρα) 1.428 60 ύλνιν εηζξνώλ από ρξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 0 1.493

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) κεηά από 

θόξνπο (17) (142) Καζαξή αύμεζε / (µείωζε) ζηα ηαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα 

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0 1.510 ρξήζεο (α) + (β) + (γ) 426 390

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα έλαξμεο ρξήζεο 1.264 874

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεωο Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα ιήμεο ρξήζεο 1.691 1.264

(31.12.2014 θαη 31.12.2013 αληίζηνηρα) 1.411 1.428

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

1. Η ρξήζε ηνπ 2010 δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά. Δπηπιένλ, αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε γηα ηελ Δηαηξεία είλαη θαη ε ρξήζε ηνπ 2014, γηα ηελ νπνία όκσο ε Δηαηξεία εθαξκόδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 

ηνπ Νόκνπ 3842/2010 (ΠΟΛ 1159/22.07.2011 )  ζύκθσλα κε ην νπνίν, ε Δηαηξεία ππόθεηηαη ζε θνξνινγηθό έιεγρν από ην λόκηκν ειεγθηή ηεο. Μέρξη ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ παξόληνο, 

ν θνξνινγηθόο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2014 δελ έρεη νινθιεξσζεί. Από ηνλ θνξνινγηθό έιεγρν ηεο ρξήζεο 2014 από ηνλ Νόκηκν Διεγθηή ηεο Δηαηξείαο, δελ αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ ζεκαληηθέο ππνρξεώζεηο.

2. Γελ ππάξρνπλ πθηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε επη ησλ παγίσλ ηεο Δηαηξίαο.

3. Τθίζηαληαη επίδηθεο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαηά ηξίησλ πνζνύ € 515ρηι. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε ηειηθή έθβαζε ηνπο δελ κπνξεί πξνο ην παξόλ λα πξνβιεθζεί. 

Δπίζεο, δελ αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ ζεκαληηθέο ππνρξεώζεηο από ηελ αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε.  

4. Πάζεο θύζεσο ζπλαιιαγέο (αγνξέο, πσιήζεηο) θαη ππόινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 ζε ρηιηάδεο Δπξώ: 

ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΠΩΛΗΔΙ ΑΓΟΡΔ

AVIN OIL 383 3.694 492 108.897

Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 115 218 29 4.370

ύλνιν 498 3.912 521 113.267

5. Οη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο, ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ (ΔΛΛΑ) Α.Δ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΜΔΛΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΚΑΙ ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ Γ. ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ Α. ΓΚΙΟΚΑ

Α.Γ.Σ. ΑΚ 552523 Α.Γ.Σ. Π 328797

                   

Α.Γ.Δ.Σ. 37510 Α' ΣΑΞΔΩ

ΓΔΡΑΙΜΟ ΒΑΝΓΩΡΟ

Α.Γ.Σ.  006169

ΜΔΛΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

Μαξνύζη, 13 Μαξηίνπ 2015

ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΡ. ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Δ. ΑΡ.ΜΑΔ.63006/01ΑΣ/Β/07/190

ΔΓΡΑ: ΗΡΩΓΟΤ ΑΣΣΙΚΟΤ 12Α, ΜΑΡΟΤΙ 151 24

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2014 ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

Αξηζκόο ΓΔΜΗ: 7533201000

(Γεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ θ.λ. 2190, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ΓΠΥΑ)

                     Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ απν ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο "ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΔ". 

                     πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

                     θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή.

        Πνζά ζε ρηι Δπξώ

        Πνζά ζε ρηι Δπξώ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ Γ. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ

Α.Γ.Σ. ΑΙ 565146

Πνζά ζε ρηι Δπξώ

Πνζά ζε ρηι Δπξώ

http://www.avinoil.gr/

