
Αρμόδια Υπηρεσία : Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 
Γενική Διεύθυνση Εσωτ. Εμπορίου 1/1-31/12/16 1/1-31/12/15
Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.Μ.Η. Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και  

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας : http://ostenitis.gr επενδυτικών αποτελεσμάτων 36.600 (285.514)
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 34.052 (288.825)
των οικονομικών καταστάσεων : 27 Μαρτίου 2017 Μείον φόροι (27.896) (84)

Νόμιμος Ελεγκτής : Δημήτρης Παντερλής  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38651) Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (A) 6.155 (288.909)

Ελεγκτική Εταιρεία : GRANT THORNTON Α.Μ. 127 Ιδιοκτήτες μητρικής 6.155 (288.909)

Τύπος έκθεσης ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα Έμφασης ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - -

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (B) 1.118 915 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (A)+(B) 7.273 (287.995)

Μέλος : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ Ιδιοκτήτες μητρικής 7.273 (287.995)

Μέλος : ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - -

Μέλος : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ( σε € ) - -

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 36.600 (285.514)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2016 31/12/2015 Λειτουργικές Δραστηριότητες 1/1-31/12/16 1/1-31/12/15
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.426 62 Κέρδη προ φόρων 34.052 (288.825)
Απαιτήσεις από πελάτες 103.203 60.896 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.548 3.310

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 116.273 62.603 Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 222.902 123.560 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (36.813) 36.588

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 60.112 282.718

Μετοχικό Κεφάλαιο 60.000 60.000 Αύξηση/(μείωση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.813 (7.365)

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (513.818) (521.091) Μείον :

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας (α) (453.817) (461.091) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (2.548) (3.310)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - - Καταβεβληµένοι φόροι - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) (453.817) (461.091) Σύνολο εισροών / (εκροών) 
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 22.024 17.904 από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 59.164 23.117 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 654.696 566.748  Επενδυτικές Δραστηριότητες

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 676.720 584.651 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων - -

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 222.902 123.560 Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από επενδυτικές δραστηριότητες (β) - -

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - -

31/12/2016 31/12/2015 Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (461.091) (173.096) Σύνολο εισροών / (εκροών) 
Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους 6.155 (288.909) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) - -
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) (2.307) 915 Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
Αναβαλλόμενος φόρος από αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) 3.425 και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 59.164 23.117 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (453.817) (461.091) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 27.911 4.794

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 87.075 27.911

Ποσά Εκφρασμένα σε Ευρώ Η Εταιρεία

Έσοδα -

Έξοδα 102.724

Απαιτήσεις -

Υποχρεώσεις 577.583

Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης -

1/1-31/12/16 1/1-31/12/15

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 6.155 (288.909)

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) (2.307) 915

Αναβαλλόμενος φόρος από αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) 3.425

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 7.273 (287.995)

φορους (συνεχιζόμενες και διαοπείσες 

δραστηριότητες)

7. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων. 8. Το θέμα έμφασης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αναφέρεται στη σημείωση Β. των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

9. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31/12/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ              ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΙΕΖΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 096602/2012 Α.Δ.Τ. ΑΖ 556040/2008        Α.Μ.ΑΔ. 0008323 Α΄ΤΑΞΗΣ

        Α.Δ.Τ. Μ 146560

Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΙΔΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Μ.Α.Ε.: 68709/01AT/B/09/356

ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016
(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ: 9084001000

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της 

http://ostenitis.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

1. Στην «ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμμετέχει κατά ποσοστό 100% η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων. 2. Με αφετηρία τη χρήση 2011 και μέχρι τη χρήση 2013, 

σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, η εταιρεία της οποίας οι Οικονομικές Καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920, 

υπόκειται και σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο και λαμβάνει ετήσια Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 

1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2013 η εταιρεία έχει λάβει Πιστοποιητικά Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. Για τη χρήση 2014, βάσει των διατάξεων του 

άρθρου 65Α παρ.2 του Ν.4174/2013, η εταιρεία δεν υποχρεούται να λάβει ετήσια Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο. Για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2015, η εταιρεία 

είχε υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις  του άρθρου 65Α παρ. 1 του ν.4174/2013 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4262/2014. Ο εν λόγω φορολογικός 

έλεγχος ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 και χορηγήθηκε το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό  από τους νόμιμους ελεγκτές. Για τη χρήση 2016 ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται ήδη από τους 

νόμιμους ελεγκτές και δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διοφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις 3. Η εταιρεία απασχολεί 6 άτομα προσωπικό. 4. Τα ποσά 

των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας από και τις συνδεδεμένες εταιρείες (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

5. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας την 31/12/2016 διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα. Η Μητρική εταιρεία έχει δείξει έμπρακτα την πρόθεση της για ενίσχυση της Εταιρείας όποτε αυτό κρίθηκε απαραίτητο και έχει 

καταβάλει (έως την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2016) ποσό ύψους 565 χιλ ως ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ). Με την ολοκλήρωση των 

νομίμων ενεργειών της ΑΜΚ, τα ίδια κεφάλαια θα επανέλθουν σε θετικά επίπεδα και θα κυμαίνονται εντός των ορίων που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 48 του ΚΝ 2190/1920. 6. Στον πίνακα "Κατάσταση 

Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων", τα ποσά που καταχωρήθηκαν στη γραμμή "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)" κατά τη 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015 

αντίστοιχα, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:   

http://ostenitis.gr/

