
Αρµόδια Νοµαρχία: ∆υτικής Αττικής
∆ιεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας: www,endiale.gr
Σύνθεση ∆Σ : ∆εληγιώργης Γεώργιος - Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Μαντούκας Απόστολος - Αντιπρόεδρος, Αντώνιος Κούρης - Μέλος , Συρινίδης Ιωάννης - Μέλος

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων:  26 Ιουνίου 2018
Νόµιµος ελεγκτής: Περιµένης Κυριάκος - Α.Μ. ΣΟΕΛ 39491
Ελεγκτική εταιρία : Deloitte Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Α.Μ. ΣΟΕΛ : Ε 120
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Με σύµφωνη γνώµη

31.12.2017 31.12.2016 01.01 - 31.12.2017 01.01 - 31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 93 103 Κύκλος εργασιών 1.240 1.379
Αύλα περιουσιακά στοιχεία 4 4 Μικτά Κέρδη 785 914
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 101 133 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων385 586

198 240 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 385 589
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις από πελάτες 1.052 1.026 µείον : Φόροι (75) (182)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 131 186 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 310 407

1.183 1.212 Κατανέµονται σε :
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.381 1.452 Μετόχους Εταιρείας 310 407

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους (Β) (12) (1)
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β) 298 406
Μετοχικό κεφάλαιο 311 311 Κατανέµονται σε :
Λοιπά στοιχεία ιδίων Κεφαλαίων 223 (75) Μετόχους Εταιρείας 298 406
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων εταιρείας (α) 534 236 298 406
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 534 236 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 1,23 1,83
Λοιπές µακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις 96 76
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 751 1.140 και συνολικών αποσβέσεων 404 605
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 847 1.216
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.381 1.452

31.12.2017 31.12.2016 2. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

  Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας αναφέρονται στην σηµείωση 20 των οικονοµικών καταστάσεων.

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2017 και 1/1/2016 αντίστοιχα) 236 1.072 3. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου - (1.243)   ∆εν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 298 406   κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2017 και 31/12/2016 αντίστοιχα) 534 236 4. Μέσος όρος  απασχολούµενου προσωπικού 

   Μέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού :  11   (2016 : 12)

5. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

   Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχεριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της 

   τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλ.€) - έµµεση µέθοδος 2017
 Εσοδα 446

 Εξοδα 2
 Απαιτήσεις 286

01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016  Υποχρεώσεις 443
Λειτουργικές δραστηριότητες  Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης: 201

Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 385 589
Πλέον / µείον προσαρµογές για: 6. Προβλέψεις
Αποσβέσεις 19 19  Το ποσό των προβλέψεων που έχουν σωρευτικά διενεργηθεί για κάθε µιά από τις περιπτώσεις: 

Προβλέψεις 65 30  Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 219
   Πιστωτικοί τόκοι - (3)  (σηµ. 10 των οικονοµικών καταστάσεων)

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 20

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:  (σηµ. 20 των οικονοµικών καταστάσεων)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (45) (250)  Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 96

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 4 18  (σηµ. 17 των οικονοµικών καταστάσεων)
Μείον:
Φόροι Πληρωθέντες (174) (63)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα - - 7.Oι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Σύνολο (εκροών) / εισροών  από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 254 340
Επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (9) (2)
Τόκοι εισπραχθέντες - 3
Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (9) 1
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Ασπρόπυργος, 26 Ιουνίου 2018
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (300) (500)
Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (300) (500) Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Καθαρή (µείωση)  / αύξηση  στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α) + (β) +(γ) (55) (159)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 186 345 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως χρήσης 131 186 Α.∆.Τ. ΑΗ075714 ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 4437 A 

ΤΑΞΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΗ032449

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β. ΚΟΥΡΗΣ
Α.∆.Τ.   Π400933

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α. ΜΑΝΤΟΥΚΑΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Οι βασικές λογιστικές πολιτικές και εκτιµήσεις που ακολουθήθηκαν παραµένουν αµετάβλητες σε σχέση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2017

1. Λογιστικές αρχές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε  χιλ.€)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.
ΑΡ.ΜΑΕ: 40783/003/B/98/0020 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 002992401000  Ε∆ΡΑ:Λ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 193 00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε  χιλ.€) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε  χιλ.€)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα  της Εταιρείας  «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» .  Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στην κατωτέρω διεύθυνση διαδικτύου, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νοµίµου 
ελεγκτή.

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


