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Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΡΜΠΗΣ ( ΑΜ ΣΟΕΛ 16891)

Ελεγκτική εταιρεία : ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τύπος έκθεσης ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(ποσά σε χιλιάδες €)  (ποσά σε χιλιάδες €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2012 31/12/2011

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 33 53 Λειτουργικές δραστηριότητες

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2 - (Ζημίες) / κέρδη προ φόρων (411) (746)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 168 119 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποθέματα 4.025 2.951 Αποσβέσεις 59 192 

Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες 3.503 1.992 Προβλέψεις - -

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.832 2.385 Συναλλαγματικές διαφορές - -

Ζημίες / (κέρδη) από εκποίηση παγίων και λοιπές κινήσεις - -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.563 7.500 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα - -

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (3) (5)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (355) (559)

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.098 1.098

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 652 1.015 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 1.750 2.113 κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 175 115 (Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων (1.074) (551)

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις - - (Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων (1.511) 134 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.638 5.272 Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 4.425 218 

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 9.813 5.387 Μείον:

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 11.563 7.500 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα - -

Καταβεβλημένοι φόροι - (79)

Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.485 (837)

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επενδυτικές δραστηριότητες

(ποσά σε χιλιάδες €)  Από απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - -

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (41) -

Κύκλος εργασιών 125.251 115.158 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και αϋλων παγίων στοιχείων - -

Μικτά κέρδη 8.490 7.827 Τόκοι εισπραχθέντες 3 5 

(Ζημίες) / κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (414) (751) Μερίσματα εισπραχθέντα - -

(Ζημίες) / κέρδη προ φόρων (411) (746) Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (38) 5 

Μείον Φόροι 48 118 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(Ζημίες) / κέρδη μετά από φόρους (363) (628) Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια - -

Κέρδη  μετά από φόρους ανά μερίδιο (σε €) - - Μερίσματα πληρωθέντα - -

(Ζημίες) / κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (355) (560) Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) - -

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

(ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2012 31/12/2011 ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 1.447 (832)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 2.113 2.741

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) / έσοδα μετά από φόρους (363) (628) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 2.385 3.217 

Διανεμηθέντα μερίσματα - - Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 3.832 2.385 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως 1.750 2.113

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η Εταιρεία ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (στο 100% του κεφαλαίου συμμετέχει η ΕΚΟ ΑΒΕΕ) περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ-Χειμάρρας 8Α  Μαρούσι

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, είναι η χρήση 2010

3. Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2011, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα 

και διερμηνείες που τέθηκαν σε ισχύ το 2012 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 2 των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας.

4. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας ανερχόταν κατά την 31.12.2012 σε 6 άτομα  (31.12.2011, 11 άτομα) 

6. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν στη χρήσης 2012 ανέρχεται στο ποσό των  €41 χιλ.(χρήση 2011: €0 χιλ.).

7. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι  €230 χιλ.για επισφαλείς απαιτήσεις (πελατών/χρεωστών)

8. Οι σωρευτικές συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένες επιχειρήσεις στη χρήση 2012, σε χιλ. ευρώ  είναι:

   - Αγορές 116.735

   - Πωλήσεις -

   - Υπόλοιπο χρεωστικό 2.193

   - Υπόλοιπο Πιστωτικό 8.282

Αθήνα, 29 Απριλίου 2013
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Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.Συνιστούμε 
επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου 
του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

http://www.eko.gr/

