
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. Κύκλος Εργασιών 12.541.467 8.600.214

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας : www.mmgas.gr Μικτά κέρδη / (ζημιές) 891.640 1.510.327

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και  

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Βαρδινογιάννης Παύλος επενδυτικών αποτελεσμάτων 243.408 905.567 

Δεσύπρης Ιωάννης Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 214.504 889.878 

Κανελλόπουλος Ιωάννης Μείον φόροι (88.847) (57.929)

Κοσμαδάκης Ιωάννης Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (A) 125.658 831.949 

Παπαδόπουλος Δημήτριος Μετόχους Εταιρείας 125.658 831.949 
Κασαπάκη Αναστασία ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (B) (1.294) 714 
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (A)+(B) 124.364 832.663 
των οικονομικών καταστάσεων : 27 Μαρτίου 2017 Ιδιοκτήτες μητρικής 125.658 832.663 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας - -

Νόμιμος Ελεγκτής : Δημήτρης Παντερλής  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38651) Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά ( σε € ) 0,6218 4,1633

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ( σε € ) - -

Ελεγκτική Εταιρεία : GRANT THORNTON Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 244.437 906.435 

Τύπος έκθεσης ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2016 31/12/2015 Λειτουργικές Δραστηριότητες 1/1-31/12/16 1/1-31/12/15

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4.019 2.679 Κέρδη προ φόρων 214.504 889.878

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 324.125 23.184 Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Αποθέματα - - Αποσβέσεις 1.028 868

Απαιτήσεις από πελάτες 1.189.465 1.189.149 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (1.822) (5.454)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.244.162 2.056.571 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 30.726 21.143

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.761.771 3.271.583 Συναλλαγματικές διαφορές 10.104 -

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

Μετοχικό Κεφάλαιο 2.000.000 2.000.000 με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 91.451 (32.913) Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας (α) 2.091.451 1.967.087 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (273.508) (791.633)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) - - (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 361.310 650.388

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 2.091.451 1.967.087 Αύξηση/(Μείωση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού 4.514 2.275
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις - - Μείον :
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 35.391 30.877 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (30.726) (21.143)
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις - - Καταβεβληµένοι φόροι (150.850) -

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.634.929 1.273.619 Σύνολο εισροών / (εκροών) 

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.670.320 1.304.496 από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 165.280 746.323 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 3.761.771 3.271.583  Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - -

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.368) (454)

Πωλήσεις ενσώματων παγίων - -

Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων - -

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση - -

Χορηγήσεις / Εισπράξεις δανείων σε / από συνδεδεμένα μέρη - -
01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015 Τόκοι Εισπραχθέντες 1.822 5.454

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Μερίσματα εισπραχθέντα - -

(01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα) 1.967.087 1.134.424 Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (546) 5.000 

Άυξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου - - Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 124.364 832.663 Εισπράξεις από εκδοθέντα  / αναληφθέντα δάνεια - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου Εξοφλήσεις δανείων - -

(31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα) 2.091.452 1.967.087 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις - -

Μερίσμα πληρωθέντα - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) - -

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα - -

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 164.734 751.322 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 975.107 223.785

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.139.841 975.107

Ποσά Εκφρασμένα σε Ευρώ Η Εταιρεία

Έσοδα 2.798.110

Έξοδα 2.824.436

Απαιτήσεις 1.228.850

Υποχρεώσεις 127.127

Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης 202.310

31/12/2016 31/12/2015
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 125.658 831.949
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) (1.822) (3.946)
Αναβαλλόμενος φόρος από Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές) 528 4.660
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 124.364 832.663

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

Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΙΕΖΗΣ

Α.Δ.Τ. Χ 661317/2004 Α.Δ.Τ. ΑΕ 074979        Α.Μ.ΑΔ. 0008323 Α΄ΤΑΞΗΣ

        Α.Δ.Τ. Μ 146560

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Μ.Α.Ε.: 69998/01ΑΤ/Β/10/218

Μ ΚΑΙ Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

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: 9526701000

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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 €)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Μ ΚΑΙ Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. 

Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.mmgas.gr όπου αναρτώνται οι οικονομικές 

καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του νομίμου ελεγκτή. 

1. Στην «Μ ΚΑΙ Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» συμμετέχει κατά ποσοστό 50% έκαστος η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων και η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 2. Με αφετηρία τη χρήση 

2011 και 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 2012 και 2013 η εταιρεία έλαβε εντός του 2013 και 2014 αντίστοιχα Πιστοποιητικά Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. Για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2014 και 2015, η εταιρεία 

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

ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 και 2016 αντίστοιχα και χορηγήθηκε το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό από τους νόμιμους ελεγκτές. Για τη χρήση του 2016, ο φορολογικός έλεγχος διερνεργείται ήδη από τους 

νόμιμους ελεγκτές και δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις. 3. Η εταιρεία απασχολεί 6 άτομα 4. Δεν υπάρχουν επίδικες η υπό διατησία 

διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 5. 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: 

6. Στον πίνακα "Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων", τα ποσά που καταχωρήθηκαν στη γραμμή "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους κατά τη 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015 αντίστοιχα, αναλύονται στον παρακάτω 

πίνακα : 

http://www.mmgas.gr/

