
1.1 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ  1.4 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλ. € 

31.12.2016 31.12.2015

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλ. € 01.01-

31.12.2016

01.01-

31.12.2015

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 112  41  

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 649  397  Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ 355 326 

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 129  130  Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:   

Απνζέκαηα 290  403  Απνζβέζεηο 198 176 

Απαηηήζεηο από πειάηεο 4.199  3.335   

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.348  1.745  136 0  

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 7.727  6.051  Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 17 14 

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 113 (44)

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ (654) (625)

Μεηνρηθό Κεθάιαην 401 401 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 1.186 846 

Λνηπά ζηνηρεία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 3.424 3.069 Μείνλ:   

Σύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (α) 3.825 3.470 Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (17) (14)

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 189 53 Σύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 1.334 679 

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 3.713 2.528

Σύλνιν ππνρξεώζεσλ (β) 3.902 2.581 Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ   

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 7.727 6.051 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (521) (16)

(α+β) Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ 0 725 

Σύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (521) (15)

1.2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλ. € 01.01-

31.12.2016

01.01-

31.12.2015
Δπηζηξνθή κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηώλ 0  0  

Κύθινο εξγαζηώλ 7.820 7.119 Κόζηνο αύμεζεο θεθαιαίνπ 0  0  

Μηθηά θέξδε 3.035 3.115 Σύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 0  0  
Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 372 340 813 664 

Κέξδε πξν θόξσλ 355 326 Σαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζεωρ 1.208 544 

Κέξδε κεηά από θόξνπο (Α) 355 326 Σαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζεωρ 2.021 1.208 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0 0

ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ (Α)+(Β) 355 326 

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε   €) 0,2659 0,2439 Αθήνα, 27 Αππιλίος 2017

Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ
570 516 

    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..            Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ                Η ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

1.3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΥΡΗΗ

Ποζά εκθπαζμένα ζε σιλ. € 01.01-

31.12.2016

01.01-

31.12.2015
Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο (01.01.2016 

θαη 01.01.2015 αληίζηνηρα) 3.470 3.144 

Κέξδε ρξήζεσο κεηά από θόξνπο 355 326      ΑΒΒΑ Δ.ΑΗΜΙΑΓΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α. ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ
Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεσο (31.12.2016 θαη 

31.12.2015 αληίζηνηρα) 3.825 3.470 
   Α.Γ.Σ. ΑΗ 590456/2009 Α.Γ.Σ. Ξ 188228/1986

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1. Δπί ησλ παγίσλ ηεο εηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.   2. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ήηαλ 49 άηνκα ελώ ηελ 31.12.2015 ήηαλ 40 άηνκα.

3. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ.  4. Οη αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο αλαθέξνληαη ζηελ Σεκ. 12.1 ησλ νηθ/θσλ θαη/ζεσλ.

5. Έρνπλ ηεξεζεί νη ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλόλεο πνπ πηνζέηεζε ε εηαηξεία βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Φξεκαη/θήο Πιεξνθόξεζεο (ΓΠΦΠ).
6. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ν ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΔΑΛ ΑΒΔΔΓΔΣ κε ζπκκεηνρή θαηά 99,76% ζην κεηνρηθό  θεθάιαην ηεο 
εηαηξείαο θαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΔΑΛ έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Διιάδα, Αζήλα-Κξένληνο 25.
7. Τα πνζά ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο κε ηα 

 ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 πξνο απηήλ κέξε είλαη ηα εμήο:
α) Έζνδα  
β) Έμνδα 145 
γ) Απαηηήζεηο 0
δ) Υπνρξεώζεηο 444 
ε) Σπλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 282 
ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0
δ) Υπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0

8. Οη πξνβιέςεηο ηεο εηαηξείαο αλαιύνληαη σο εμήο:
Πξνβιέςεηο γηα επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ 0
Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο 17 
Λνηπέο πξνβιέςεηο 0

Πξνβιέςεηο

Έδπα: Αθήνα, Κπέονηορ 25-10442

Σύλζεζε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ: άββαρ Αζημιάδηρ, Παναγιώηηρ Βαζιλειάδηρ, Νίνορ Γιαμάκηρ

(δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ θ.λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

Αξκόδηα Υπεξεζία: Νομαπσία Αθηνών- Κενηπικόρ Σομέαρ Αθήναρ-Γ/νδη Α.Δ. Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ: http://www.adacom.com

    Απ.Αδείαρ 0011172-Α' ηάξηρ

   ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ Π.ΨΗΦΗ

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα 

σπήζεωρ (α) + (β) + (γ)

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή 

                                  Οξθσηόο ειεγθηήο Λνγηζηήο: Βποςζηούπηρ Παναγιώηηρ  Διεγθηηθή εηαηξεία: ECOVIS HELLAS A.Δ.   Τύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ : Με ζύμθωνη γνώμη

ΑΝΣΑΚΟΜ  ΠΡΟΗΓΜΔΝΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ Α.Δ.

Τα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο ΑΝΣΑΚΟΜ Α.Δ. Σπληζηνύκε,

επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

  Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: 27/04/2017

ΑΡ.Μ.Α.Δ.:43683/01/Β/99/163(04)

ηοισεία και Πληποθοπίερ σπήζηρ από 1 Ιανοςαπίος 2016 έωρ 31 Γεκεμβπίος 2016


