
∆ιεύθυνση έδρας επιχείρησης : ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  Ποσά εκφρασµένα σε € 

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 7806/03/Β/86/87 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Εποπτεύουσα Αρχή : Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆υτικής Αττικής Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Παναγιώτης Μπήτρος Πρόεδρος, Θεώνη Βακοντίου  (01.01.2015 και  01.01.2014 αντίστοιχα) 1.795.254,38 2.638.102,74

Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Βακόντιος ∆/νων Σύµβουλος, Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

Σταύρος Γατόπουλος µέλος, Πελαγία Μπήτρου  (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -184.907,89 -842.848,36

συζ. Παναγιώτη µέλος. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 

Ηµεροµηνία Έγκρισης των Οικονοµικών (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα ) 1.610.346,49 1.795.254,38

Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν 

τα συνοπτικά στοιχεία): 21/3/2016

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Παναγιώτης Β. Πρεβέντης ( Α.Μ ΣΟΕΛ 14501 )  Ποσά εκφρασµένα σε € 

Ελεγκτική Εταιρεία : Σ.Ο.Λ  Α.Ε Ορκωτών Ελεγκτών Έµµεση µέθοδος 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Γνώµη χωρίς επιφύλαξη Λειτουργικές δραστηριότητες :

∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας : www.vacontios.gr Αποτελέσµατα προ φόρων ( συνεχιζόµενες δραστηριότητες ) -216.504,64 -684.902,06

Πλέον / µείον προσαρµογές για :

Αποσβέσεις 63.160,61 65.160,50

 Ποσά εκφρασµένα σε € Αποτελέσµατα ( έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 129.048,35 132.296,14

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 4.353.319,55 4.416.480,16 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 158,81 158,81 κινήσεως ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Απαιτήσεις από πελάτες 87.615,79 89.468,32 Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 1.852,53 466.250,90

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 19.768,55 21.001,47 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 150.258,58 161.017,73

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.460.862,70 4.527.108,76 Μείον :

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -129.048,35 -132.296,14

Μετοχικό κεφάλαιο 4.115.515,70 4.115.515,70 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1.232,92 7.527,07

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -2.505.169,21 -2.320.261,32  Επενδυτικές δραστηριότητες :

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.610.346,49 1.795.254,38 Αγορά ενσωµάτων και άϋλων παγίων στοιχείων 0,00 -600,00

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 233.686,34 265.283,09 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0,00 -600,00

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.060.000,00 2.060.000,00 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες :

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 556.829,87 406.571,29 Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.850.516,21 2.731.854,38 χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες ( γ ) 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.460.862,70 4.527.108,76 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά

διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) -1.232,92 6.927,07

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 Ποσά εκφρασµένα σε € έναρξης χρησης 21.001,47 14.074,40

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Κύκλος εργασιών 0,00 0,00 λήξης χρήσης 19.768,55 21.001,47

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 0,00 0,00

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων -87.492,01 -552.606,56

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -216.504,64 -684.902,06

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ( Α ) -184.907,89 -842.848,36

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους ( Β ) 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) -184.907,89 -842.848,36

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή–βασικά (σε €) -1,3187 -6,0108

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή σε ( € ) 0,0000 0,0000

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων,χρηµατοδοτικών,επενδυτικών 

αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων -24.331,40 -487.446,06

1. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη, ούτε έχουν συσταθεί ενέχυρα, επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 

2. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή στη λειτουργία της Εταιρείας.

3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2009.

4. Η Εταιρεία δεν απασχολούσε άτοµα στη διάρκεια της περιόδου. 

5. Η εταιρεία περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ( ποσοστό συµµετοχής 50,00% ) 

6. Η εταιρεία την 31.12.2015 δεν κατέχει µετοχές της.

7. Για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2015 τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2014.

8. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 :

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ Εταιρεία

α) Έσοδα 0,00

β) Έξοδα 0,00

γ) Απαιτήσεις 0,00

δ) Υποχρεώσεις 531.753,56

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 0,00

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00

Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις ενεκρίθησαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 21η Μαρτίου 2016.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ε∆ΡΑ :  ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ∆ΛΠ 24

Μάνδρα, 21 Μαρτίου 2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΄΄∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.΄΄
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7806/03/Β/86/87 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121880299000   

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

( ∆ηµοσιευµένα βάσει του Ν. 2190/20 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη , κατά τα ∆ΛΠ )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ∆. Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ

Α∆Τ AB 336187 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α. ΚΟΚΚΟΡΗΣ

Α∆Τ ΑΕ 524378

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.  ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ

Α∆Τ  AK 201274


