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ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
o

Καηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο

o

Καηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ

o

Καηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ

o

Καηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ

Δπηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ

Οηθνλνκηθψλ

Καηαζηάζεσλ
1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
2. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ

3. Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα
4. Πιεξνθνξίεο γηα νξηζκέλνπο ινγαξηαζκνχο ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ
5. Πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηφδνπ απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2014
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ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.
Η. ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα
ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Τπεξαμία επηρείξεζεο
Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο-ζπγγελείο
επηρεηξήζεηο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο
Άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

εκ.

Ο Όκηινο
30.9.2014
31.12.2013

Ζ Δηαηξεία
30.9.2014
31.12.2013

4.1
4.2
4.3
4.4

10.726.013,23
3.341.412,07
168.654,88
657.388,05

10.386.452,54
3.387.904,61
168.654,88
734.034,25

2.265.681,16
3.341.412,07
534.880,45

2.302.760,37
3.387.904,61
563.020,01

4.5
4.6
4.7

1.016.187,42
1.654.882,17
2.264.422,57
19.828.960,39

1.016.187,42
1.405.383,23
2.013.190,00
19.111.806,93

3.027.147,00
10.317,43
9.179.438,11

15.697.147,00
10.317,43
21.961.149,42

4.8
4.9

9.856.038,39
10.670.753,38

10.208.141,04
12.486.090,77

1.502.080,00
4.826.973,73

2.232.428,94
3.931.092,04

4.10

-

-

-

-

4.11
4.12

5.791.324,31
26.318.116,08
46.147.076,47

6.812.942,76
29.507.174,57
48.618.981,50

11.500.000,00
75.160,08
17.904.213,81
27.083.651,92

155.577,31
6.319.098,29
28.280.247,71

4.13
4.13
4.14

3.969.000,00
4.660.374,63
-

3.969.000,00
5.057.274,63
-

3.969.000,00
4.660.374,63
805.859,26

3.969.000,00
5.057.274,63
9.053.744,22

4.15

(36.902,88)
4.951.659,09
1.249.759,56
14.793.890,40
6.564.575,70
21.358.466,10

(34.019,10)
4.951.659,10
2.030.214,39
15.974.129,02
7.718.404,29
23.692.533,31

7.382.084,96
4.277.412,28
(198.290,46)
20.896.440,67
20.896.440,67

4.277.412,28
(439.202,09)
21.918.229,04
21.918.229,04

4.17
4.6

1.953.490,05
780.730,50
9.650,00
2.743.870,55

2.607.052,40
727.298,00
9.820,00
3.344.170,40

1.953.490,05
1.721.649,53
27.100,00
9.650,00
3.711.889,58

2.605.959,93
2.077.446,64
42.900,00
9.820,00
4.736.126,57

4.18

ύλνιν ππνρξεώζεσλ

20.004.406,08
477.824,19
1.470.509,55
92.000,00
22.044.739,82
24.788.610,37

19.737.165,63
507.393,17
1.045.718,99
292.000,00
21.582.277,79
24.926.448,19

1.012.006,67
1.463.315,00
2.475.321,67
6.187.211,25

608.161,23
1.017.730,87
1.625.892,10
6.362.018,67

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ

46.147.076,47

48.618.981,50

27.083.651,92

28.280.247,71

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ
Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πξννξηδφκελα γηα πψιεζε
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Μεηνρηθφ Κεθάιαην
Τπέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο
Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο πνπ ζρεηίδνληαη
κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα
πψιεζε
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Λνηπά απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λένλ

4.16

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γάλεηα
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο
Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα
Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

4.17
4.19

Ενδιάμεζες Οικονομικές Καηαζηάζεις
περιόδοσ 1 Ιανοσαρίοσ έως 30 Σεπηεμβρίοσ 2014 – ποζά ζε εσρώ

2

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.

II. ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
Ο Όκηινο
εκ.

1.1 - 30.9.2014
πλερηδόκεκελεο
δξαζηεξηόηεηεο

1.1 - 30.9.2013

Γηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν

πλερηδόκεκελεο
δξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν

Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο)

13.759.090,78

30.318.728,16

44.077.818,94

17.237.100,32

26.995.278,94

44.232.379,26

Κφζηνο πσιήζεσλ

(8.536.085,70)

(18.415.241,14)

(26.951.326,84)

(10.269.598,13)

(16.229.909,70)

(26.499.507,83)

5.223.005,08

11.903.487,02

17.126.492,10

6.967.502,19

10.765.369,24

17.732.871,43

291.659,27

651.488,34

943.147,61

256.077,10

472.617,53

728.694,63

Έμνδα δηαζέζεσο

(5.529.552,46)

(9.800.623,53)

(15.330.175,99)

(5.956.542,83)

(8.365.175,00)

(14.321.717,83)

Έμνδα δηνηθήζεσο

(718.166,17)

(1.837.282,97)

(2.555.449,14)

(982.556,49)

(1.485.467,10)

(2.468.023,59)

Άιια έμνδα

(486.021,83)

(26.497,73)

(512.519,56)

(152.203,44)

(10.087,91)

(162.291,35)

Μηθηό θέξδνο
Άιια έζνδα

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Κέξδε / Εεκηέο πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

4.20

(182.449,84)

(119.114,64)

(301.564,48)

(272.472,91)

(90.465,46)

(362.938,37)

(1.401.525,95)

771.456,49

(630.069,46)

(140.196,38)

1.286.791,30

1.146.594,92

53.309,25

(216.438,69)

(163.129,44)

204.548,78

(386.347,03)

(181.798,25)

Κέξδε / Εεκηέο κεηά από θόξνπο

(1.348.216,70)

555.017,80

(793.198,90)

64.352,40

900.444,27

964.796,67

Καηαλέκνληαη ζε :
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο

(1.066.183,23)

283.056,86

(783.126,37)

212.437,89

459.222,98

671.660,87

(282.033,47)

271.960,94

(10.072,53)

(148.085,49)

441.221,29

293.135,80

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
- ηνηρεία πνπ αλαθαηαηάζζνληαη
κεηαγελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα
- πλαιιαγκ. Γηαθνξέο κεηαηξνπήο
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά
από θόξνπο

(855,80)

-

(855,80)

4.486,28

-

4.486,28

(1.349.072,50)

555.017,80

(794.054,70)

68.838,68

900.444,27

969.282,95

Καηαλέκνληαη ζε :
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

(1.066.395,47)
(282.677,03)

283.056,86
271.960,94

(783.338,61)
(10.716,09)

213.705,32
(144.866,64)

459.222,98
441.221,29

672.928,30
296.354,65

(0,0806)

0,0214

(0,0592)

0,0161

0,0347

0,0508

Κέξδε θαηά κεηνρή ζε επξώ
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ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.
II. ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
Ο Όκηινο
εκ.

1.7-30.9.2014
πλερηδόκεκελεο
δξαζηεξηόηεηεο

Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο)

1.7-30.9.2013

Γηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν

πλερηδόκεκελεο
δξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν

4.519.804,63

9.676.104,12

14.195.908,75

5.562.858,45

8.407.135,21

13.969.993,66

(2.911.672,20)

(5.900.364,94)

(8.812.037,14)

(3.142.100,01)

(4.886.247,28)

(8.028.347,29)

1.608.132,43

3.775.739,18

5.383.871,61

2.420.758,44

3.520.887,93

5.941.646,37

49.836,94

87.503,40

137.340,34

68.047,78

41.323,22

109.371,00

Έμνδα δηαζέζεσο

(1.911.726,44)

(3.141.133,83)

(5.052.860,27)

(2.122.475,28)

(2.543.097,01)

(4.665.572,29)

Έμνδα δηνηθήζεσο

(239.371,86)

(593.183,64)

(832.555,50)

(407.066,07)

(518.395,08)

(925.461,15)

Άιια έμνδα

(52.078,00)

(25.033,91)

(77.111,91)

(18.474,85)

(9.401,78)

(27.876,63)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

(63.832,12)

(43.916,64)

(107.748,76)

(80.702,23)

(34.330,75)

(115.032,98)

(609.039,05)

59.974,56

(549.064,49)

(139.912,21)

456.986,53

317.074,32

Κφζηνο πσιήζεσλ
Μηθηό θέξδνο
Άιια έζνδα

Κέξδε / Εεκηέο πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

4.20

72.522,51

(20.533,38)

51.989,13

27.266,61

(129.360,71)

(102.094,10)

(536.516,54)

39.441,18

(497.075,36)

(112.645,60)

327.625,82

214.980,22

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο

(328.618,96)

20.114,85

(308.504,11)

(44.535,82)

167.087,86

122.552,04

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

(207.897,58)

19.326,33

(188.571,25)

(68.109,78)

160.537,96

92.428,18

(603,72)

-

(603,72)

236,60

-

236,60

(537.120,26)

39.441,18

(497.679,08)

(112.409,00)

327.625,82

215.216,82

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο

(328.758,29)

20.114,85

(308.643,44)

(44.481,16)

167.087,86

122.606,70

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

(208.361,97)

19.326,33

(189.035,64)

(67.927,84)

160.537,96

92.610,12

(0,0248)

0,0015

(0,0233)

(0,0034)

0,0126

0,0093

Κέξδε / Εεκηέο κεηά από θόξνπο
Καηαλέκνληαη ζε :

- ηνηρεία πνπ αλαθαηαηάζζνληαη
κεηαγελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα
- πλαιιαγκ. Γηαθνξέο κεηαηξνπήο
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά
από θόξνπο
Καηαλέκνληαη ζε :

Κέξδε θαηά κεηνρή ζε επξώ
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ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.
II. ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
Ζ Δηαηξεία
εκ.

1.1-30.9.2014

1.1-30.9.2013

1.7-30.9.2014

1.7-30.9.2013

1.660.293,55

4.098.296,25

451.378,04

1.095.412,31

(1.121.106,46)

(2.440.538,12)

(300.798,02)

(476.171,80)

Μηθηό θέξδνο

539.187,09

1.657.758,13

150.580,02

619.240,51

Άιια έζνδα

126.299,24

69.432,85

17.782,96

20.422,49

Έμνδα δηαζέζεσο

(455.028,36)

(579.773,00)

(155.756,73)

(263.694,65)

Έμνδα δηνηθήζεσο

(459.020,27)

(564.902,67)

(148.598,19)

(291.837,44)

Άιια έμνδα

(478.844,30)

(147.794,53)

(51.864,44)

(18.399,54)

Έζνδα απφ ζπκκεηνρέο

1.189.755,00

346.174,64

-

-

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

(154.058,37)

(254.967,19)

(50.334,70)

(72.590,19)

308.290,03

525.928,23

(238.191,08)

(6.858,82)

(67.378,39)

97.868,01

(6.280,62)

(8.376,21)

240.911,64

623.796,24

(244.471,70)

(15.235,03)

-

-

-

-

240.911,64

623.796,24

(244.471,70)

(15.235,03)

(1.170.000,00)

-

(1.170.000,00)

-

304.200,00

-

304.200,00

-

-

(734.087,37)

-

-

(624.888,36)

(110.291,13)

(1.110.271,70)

(15.235,03)

0,0182

0,0472

(0,0185)

(0,0012)

Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο)
Κφζηνο πσιήζεσλ

Κέξδε / Εεκηέο πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

4.20

Καζαξό θέξδνο (δεκία) από
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδνο (δεκία) απφ δηαθνπείζεο
δξαζηεξηφηεηεο
Κέξδε / Εεκηέο κεηά από θόξνπο
- ηνηρεία πνπ αλαθαηαηάζζνληαη
κεηαγελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα
- Γηαθνξά απφ επαλαπξνζδηνξηζκφ
εχινγεο αμίαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο
- Φφξνο εηζνδήκαηνο
- Γηαθνξά θφξνπ απφ κεηαβνιή
ζπληειεζηψλ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ
ππεξαμίαο ζπκκεηνρψλ
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα
κεηά από θόξνπο
Κέξδε θαηά κεηνρή ζε επξώ
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ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.
ΗΗΗ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
Ο Όκηινο

εκ.

ΑΠΟΓΗΓΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΖ ΜΖΣΡΗΚΖ
Μεηνρηθό
Κεθάιαην

Τπόινηπα 01.01.2013

3.969.000,00

Τπέξ ην άξηην

Απνζεκαηηθά

5.321.874,63

4.608.940,58

πλαι/θέο
δηαθνξέο

-33.357,56

- Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ
-Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
- πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
κεηαηξνπήο
- Αχμεζε κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ κε
θεθαιαηνπνίεζε δηαθνξάο
ππέξ ην άξηην
- Μείσζε κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ κε επηζηξνθή
κεηξεηψλ

-5.320,80

264.600,00

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

16.215.002,42

7.421.627,30

23.636.629,72

671.660,87

671.660,87

293.135,80

964.796,67

0,00

-332.603,40

-332.603,40

1.267,43

3.218,85

4.486,28

6.588,23

0,00

0,00

-264.600,00

-264.600,00

-47.897,74

0,00

0,00

-264.600,00
47.897,74

ύλνιν Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ

2.348.544,77

-264.600,00

Μεηαθνξά

Γηθαηώκαηα
Μεηνςεθίαο

ύλνιν

Τπόινηπα 30.9.2013

3.969.000,00

5.057.274,63

4.656.838,32

-38.678,36

2.978.896,13

16.623.330,72

7.385.378,55

24.008.709,27

Τπόινηπα 01.01.2014

3.969.000,00

5.057.274,63

4.951.659,09

-34.019,10

2.030.214,39

15.974.129,01

7.718.404,29

23.692.533,30

-783.126,37

-783.126,37

-10.072,53

-793.198,90

0,00

-1.143.112,50

-1.143.112,50

-212,24

-643,56

-855,80

- Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ
- Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
- πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
κεηαηξνπήο
- Αχμεζε κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ κεηξηθήο
εηαηξείαο κε θεθαιαηνπνίεζε
δηαθνξάο ππέξ ην άξηην
- Μείσζε κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ κεηξηθήο εηαηξείαο
κε επηζηξνθή κεηξεηψλ
Τπόινηπα 30.9.2014

-2.883,78

396.900,00

2.671,54

-396.900,00

0,00

-396.900,00
3.969.000,00

0,00

-396.900,00
4.660.374,63
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4.951.659,09

-36.902,88

1.249.759,56

14.793.890,40

-396.900,00
6.564.575,70

21.358.466,10

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.
ΗΗΗ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
Ζ Δηαηξεία
εκ.
Τπόινηπα 1.1.2013
Απνηειέζκαηα εηο λένλ
απνξξνθεζείζαο εηαηξείαο
- Καζαξά απνηειέζκαηα κεηά
απφ θφξνπο
- Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε
θεθαιαηνπνίεζε δηαθνξάο ππέξ
ην άξηην
- Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε
επηζηξνθή κεηξεηψλ
- Δπίδξαζε απφ κεηαβνιή
ζπληειεζηψλ αλαβαιιφκελνπ
θφξνπ ππεξαμίαο ζπκκεηνρψλ

Μεηνρηθό Κεθάιαην

3.969.000,00

264.600,00

Τπέξ ην άξηην

5.321.874,63

Απνζεκαηηθά
εύινγεο αμίαο

9.787.831,59

Λνηπά απνζεκαηηθά

3.934.693,77

Απνηειέζκαηα εηο
λένλ

ύλνιν Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ

416.541,47

23.429.941,46

-12.099,15

-12.099,15

623.796,24

623.796,24

-264.600,00

0,00

-264.600,00

-264.600,00

-734.087,37

Μεηαθνξά

-734.087,37
47.897,74

-47.897,74

0,00

Τπόινηπα 30.9.2013

3.969.000,00

5.057.274,63

9.053.744,22

3.982.591,51

980.340,82

23.042.951,18

Τπόινηπα 1.1.2014

3.969.000,00

5.057.274,63

9.053.744,22

4.277.412,28

-439.202,10

21.918.229,03

240.911,64

240.911,64

- Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ
- Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε
θεθαιαηνπνίεζε δηαθνξάο ππέξ
ην άξηην
- Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε
επηζηξνθή κεηξεηψλ
- Εεκίεο απφ απνηίκεζε
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζηελ εχινγε
αμία
Τπόινηπα 30.9.2014

396.900,00

-396.900,00

0,00

-396.900,00

-396.900,00

-865.800,00
3.969.000,00

4.660.374,63

Ενδιάμεζες Οικονομικές Καηαζηάζεις
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8.187.944,22

-865.800,00
4.277.412,28

-198.290,46

20.896.440,67

1

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.
IV. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ο Όκηινο
Σακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε/(Εεκίεο) πξν θφξσλ ζπλερηδφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο
Κέξδε/(Εεκίεο) πξν θφξσλ (δηαθνπείζεο
δξαζηεξηφηεηεο)

Ζ Δηαηξεία

1.1-30.9.2014

1.1 - 30.9.2013

1.1-30.9.2014

1.1 - 30.9.2013

(1.401.525,95)

(140.196,38)

308.290,03

525.928,23

771.456,49

1.286.791,30

-

-

• Απνζβέζεηο

643.660,58

794.450,60

168.548,63

178.614,99

• Πξνβιέςεηο

434.200,00

54.451,38

434.200,00

84.051,38

(1.781,41)

(561,53)

-

-

8.334,10

(8.118,67)

(1.057.587,02)

(346.947,20)

• Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ/ µείνλ πξνζαξµνγέο γηα µεηαβνιέο
ινγαξηαζµψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο

182.449,84

272.472,91

154.058,37

254.967,19

• (Αχμεζε) κείσζε απνζεκάησλ

426.713,02

(120.437,82)

380.348,94

316.422,36

•( Αχμεζε) κείσζε απαηηήζεσλ

215.515,33

571.173,13

(161.811,12)

(74.396,08)

12.141,79

(2.696.690,75)

3.815,61

(2.510.742,81)

(185.678,70)

(258.012,00)

(157.287,43)

(240.506,28)

-

-

-

-

364.687,77

2.087.804,69

-

-

1.470.172,86

1.843.126,86

72.576,01

(1.812.608,22)

-

(15.967,38)

-

(15.967,38)

(379.463,25)

(237.390,47)

(77.858,49)

(3.963,39)

2.000,00

-

2.000,00

-

-

-

129.630,98

591.176,04

4.978,41

8.118,67

120,02

772,56

Δπελδπηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο

(1.361.310,72)

(942.030,81)

-

-

Σακηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

(1.733.795,56)

(1.187.269,99)

53.892,51

572.017,83

-

2.270.000,00

-

2.270.000,00

(206.885,75)

(1.060.152,07)

(206.885,75)

(1.060.152,07)

-

(261.459,99)

-

(261.459,99)

-

-

(4.432,26)

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

• πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
• Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα , θέξδε θαη δεκηέο)
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο

• Αχμεζε (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)
Μείνλ :
• Υξεσζη. ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
• Καηαβεβιεκέλνη θφξνη
Λεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
Σακηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Σακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ
Δίζπξαμε απφ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ
Δηζπξαρζέληα κεξίζκαηα
Σφθνη εηζπξαρζέληεο

Σακηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Λήςε δαλείσλ
Δμφθιεζε δαλείσλ
Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο

(551.110,00)

(172.580,89)

-

-

Σακηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

(757.995,75)

775.807,05

(206.885,75)

943.955,68

Καζαξή αύμεζε (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα
θαη ηζνδύλακα

(1.021.618,45)

1.431.663,92

(80.417,23)

(296.634,71)

Σακηαθά δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ

6.812.942,76

4.919.908,66

155.577,31

375.690,02

Σακηαθά δηαζέζηκα ζηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ

5.791.324,31

6.351.572,58

75.160,08

79.055,31
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Οη επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηα επφκελα , απνηεινχλ εληαίν θαη
αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2014.
Δπηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Ζ εηαηξία «ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ.» (ε „‟Δηαηξία‟‟) είλαη αλψλπκε εηαηξία

εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, κε αξηζκφ κεηξψνπ Α.Δ. 15832/06/Β/87/32. Ηδξχζεθε ην έηνο 1987 (ΦΔΚ
ίδξπζεο 2503/8.10.87) κε ηελ εηζθνξά ηεο θαζαξήο πεξηνπζίαο θαη κεηξεηψλ ηεο εηαηξίαο ΔΛΒΔ
Δ.Π.Δ. Αληηθείκελν ηεο ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ. ζήκεξα, είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε ξαθή θαη ε πψιεζε
επψλπκσλ έηνηκσλ ελδπκάησλ απφ πθαζκέλν χθαζκα θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ελδπκάησλ γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ θαη κεγάισλ εηαηξηθψλ πειαηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ
(θαηαζθεπή ζηνιψλ , ελδπκάησλ εξγαζίαο θηι). Ζ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο δίλεηαη εμ‟
νινθιήξνπ ζε ηξίηνπο (θαζφλ).
Μεηά ηε ζπγρψλεπζε ηεο , κε απνξξφθεζε ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο " ECOJOULE
SOLAR A.E." , αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο είλαη πιένλ θαη ε παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο.
Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (θιάδνο «Δίδε Δλδπκαζίαο»).
Ζ εηαηξία έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Γήκν Διεπζεξψλ ηνπ Ννκνχ Καβάιαο ( Άγηνο Αλδξέαο T.K. 640-07
Καβάια, ηει. 25940-23600-603, fax 25940-23604) θαη ε ειεθηξνληθή ηεο δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν
είλαη www.elvesa.gr.
Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαιχπηνπλ ηελ εηαηξία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο
(Ο Όκηινο). Οη ζπγαηξηθέο είλαη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Οη
ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο
ζε απηέο θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ παχεη λα πθίζηαηαη ν έιεγρνο.
Γνκή ηνπ Οκίινπ
Δηαηξία

% πκκεηνρήο

ΔΛΒΔ ABEE

Έδξα

Μέζνδνο Δλνπνίεζεο

Μεηξηθή

Άγηνο Αλδξέαο Καβάια

Οιηθή Δλνπνίεζε

CALIN Α.Δ.

(1)

50,99%

Υαιάλδξη

Οιηθή Δλνπνίεζε

ΛΖΣΩ Α.Δ.

(2)

28,86%

Πεξηζηέξη

Οιηθή Δλνπνίεζε

25,00%

Αζήλα

Καζαξή Θέζε

HARMONY CRUISES Α.Ν.Δ.
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ΔΛΒΔ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΔΠΔ
LETOSHOP BEOGRAD D.O.O.

(3)

49,00%

Βνπιγαξία

Καζαξή Θέζε

23,09%

εξβία

Οιηθή Δλνπνίεζε

(1) Σελ 22/10/2014 νινθιεξψζεθε ε πψιεζε απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ
εηαηξεία CALIN A.E. πνζνζηνχ 50,9996% , έλαληη ηκήκαηνο πνζνχ επξψ 11.500.000,00.
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ κεηαβίβαζεο θαη ε επίδξαζε ηνπο ζα απεηθνληζζνχλ ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ (31/12/2014).
(2) Ζ εηαηξεία ΛΖΣΩ Α.Δ. ελνπνηείηαη πιήξσο επεηδή ε κεηξηθή εηαηξία έρεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο
κε κέηνρν πνπ δηαζέηεη ην 31,75% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ

θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα

θαηεπζχλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο.
(3) Αθνξά ζε ζπγαηξηθή θαηά πνζνζηφ 80 % ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΛΖΣΩ Α.Δ. Ζ εηαηξεία απηή
ζπζηάζεθε ην β‟ ηξίκελν ηνπ 2007 θαη έθηνηε πεξηιακβάλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ.
2.

Αξρέο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

2.1. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Οη παξνχζεο αηνκηθέο

θαη

ελνπνηεκέλεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

αθνξνχλ ηελ

πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2014 θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο
Λνγηζηηθφ Πξφηππν 34 „‟ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο „‟.
Οη ελδηάκεζεο απηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ θαη ηηο
δηεξκελείεο πνπ είραλ εθδνζεί θαη ήηαλ ζε ηζρχ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014.
Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ
θφζηνπο , κε εμαίξεζε θάπνηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζπκκεηνρηθνί ηίηινη) νη
νπνίνη απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδφκελεο ζηελ θαζαξή ζέζε .
Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ ελδηάκεζσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2014 είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
γηα ηελ ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

, ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο , ηεο

ρξήζεσο 2013 ( 1 Ηαλνπαξίνπ – 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ) .
Οη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2013 , νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηε δηεχζπλζε
δηαδηθηχνπ ηεο εηαηξείαο.
2.2. Νόκηζκα παξνπζίαζεο
Σν λφκηζκα παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ην Δπξψ.
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3.3. πγθξηζηκόηεηα
α) Σα θνλδχιηα ηεο ελνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ ηεο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2013 έρνπλ
αλακνξθσζεί πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ δηαθεθξηκέλα

νη ζπλερηδφκελεο θαη νη δηαθνπείζεο

δξαζηεξηφηεηεο.
Σα απνηειέζκαηα ησλ δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηφζν ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2014
φζν θαη ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ 1/1-30/9/2013 πεξηιακβάλνληααη δηαθξηηά ζηελ ελνπνηεκέλε
Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ. Βιέπε ζρεηηθά ζηελ ζεκείσζε 4.11
β) ηηο 10/10/2013 εγθξίζεθε ε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξεηψλ "ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ." θαη ηεο θαηά 100%
ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο " ECOJOULE SOLAR Α.Δ. Παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο" κε απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
67-68 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 θαη ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Ν. 2166/93 κε ινγηζηηθή ελνπνίεζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνηρείσλ ηεο ζπγαηξηθήο , φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην Ηζνινγηζκφ
κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 31/12/2012.
Σα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο " Δηαηξείαο" αθνξνχλ ηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο "ΔΛΒΔ
Α.Β.Δ.Δ." θαη ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο " ECOJOULE SOLAR Α.Δ. Παξαγσγήο θαη
εθκεηάιιεπζεο ειεθηξηθήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο" . Σα ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ηεο "
Δηαηξείαο"

αθνξνχλ ηε ζπγρσλεπκέλε εηαηξεία κεηά ηελ ζπγρψλεπζε ηεο εηαηξείαο "ΔΛΒΔ

Α.Β.Δ.Δ." θαη ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο " ECOJOULE SOLAR Α.Δ. Παξαγσγήο θαη
εθκεηάιιεπζεο ειεθηξηθήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο".
Βιέπε αλάιπζε ζηελ ζεκείσζε 4.22 ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
3. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
3α.

Πιεξνθόξεζε γηα ην θέξδνο ε ηε δεκία , ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο

ππνρξεώζεηο
Ο Όκηινο πηνζέηεζε ην ΓΠΥΑ 8 “Λεηηνπξγηθνί Σνκείο” απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009. Σν ΓΠΥΑ 8
πξνβιέπεη νη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο λα πξνζδηνξίδνληαη ζηε βάζε ησλ εζσηεξηθψλ αλαθνξψλ θαη
δηαδηθαζηψλ ηνπ Οκίινπ γηα ηα ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ πνπ ειέγρνληαη θαη αλαζεσξνχληαη ζε ηαθηηθή
βάζε απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ , πνπ απνθαζίδεη γηα ηνλ επηκεξηζκφ ησλ πφξσλ αλά ηνκέα θαη πνπ
θξίλεη ηελ απφδνζή ηνπ.

Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ , κεηά ηελ απνξξφθεζε απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ζηηο
10/10/2013 , ηεο απνθηεζείζαο ζε πξνεγνχκελε ρξήζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ECOJOULE SOLAR
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AE , ε νπνία έρεη ζαλ αληηθείκελν ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ,
δηαρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο.
α) παξαγσγή θαη εκπνξία εηνίκσλ ελδπκάησλ , ζηνιψλ θαη ελδπκάησλ εξγαζίαο.
β) εκπνξία εζσξνχρσλ , καγηφ , θαιηζψλ θ.η.ι.
γ) εκπνξία παηδηθψλ θαη βξεθηθψλ εηδψλ θ.η.ι.
δ) παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο
Αληηθείκελν ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ. είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε ξαθή θαη ε πψιεζε
επψλπκσλ (ζηληέ) έηνηκσλ ελδπκάησλ απφ πθαζκέλν χθαζκα. Ζ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο
δίλεηαη εμ‟ νινθιήξνπ ζε ηξίηνπο (θαζφλ).
Μεηά ηε ζπγρψλεπζε ηεο , κε απνξξφθεζε ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο " ECOJOULE
SOLAR A.E." , αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο είλαη πιένλ θαη ε παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο.
Γηα ηνλ ιφγν φηη ε πνξεία ησλ πσιήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο έλδπζεο ήηαλ πησηηθή ηα ηειεπηαία ρξφληα
θαη γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν φηη ππάξρεη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ κειινληηθή αλάθακςε ηνπ θιάδνπ
ηεο έλδπζεο ζηελ Διιάδα ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο απνθάζηζε λα επηθεληξσζεί ζηελ θαηαζθεπή
ελδπκάησλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ θαη κεγάισλ εηαηξηθψλ πειαηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζην
εμσηεξηθφ ( θαηαζθεπή ζηνιψλ , ελδπκάησλ εξγαζίαο θηι).
3β. Πιεξνθόξεζε γηα γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
Οη γεσγξαθηθνί

ηνκείο

ηνπ

νκίινπ ιεηηνπξγνχλ νπζηαζηηθά ζε δχν γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (

Διιάδα θαη Δμσηεξηθφ ) θαη δηεπζχλνληαη απφ ηελ έδξα .
Οη πσιήζεηο ζην εμσηεξηθφ αθνξνχλ θπξίσο ζε πσιήζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο.
Σα έζνδα θαηαλέκνληαη θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή σο θαησηέξσ :
1/1-30/9/2014
Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ
Πσιήζεηο Πξνηφλησλ
Πσιήζεηο ππεξεζηψλ
χλνιν
1/1-30/9/2013
Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ
Πσιήζεηο Πξνηφλησλ
Πσιήζεηο ππεξεζηψλ
χλνιν

Διιάδα
41.725.547,65
279.855,98
0,00
42.005.403,63
Διιάδα
40.775.910,31
176.070,95
0,00
40.951.981,26

Ο όκηινο
Δμσηεξηθφ
1.014.597,19
1.057.818,12
0,00
2.072.415,31
Δμσηεξηθφ
1.565.130,25
1.509.800,35
205.467,40
3.280.398,00

χλνιν
42.740.144,84
1.337.674,10
0,00
44.077.818,94
χλνιν
42.341.040,56
1.685.871,30
205.467,40
44.232.379,26

Ζ εηαηξεία
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1/1-30/9/2014
Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ
Πσιήζεηο Πξνηφλησλ
Πσιήζεηο ππεξεζηψλ
χλνιν
1/1-30/9/2013
Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ
Πσιήζεηο Πξνηφλησλ
Πσιήζεηο ππεξεζηψλ
χλνιν

Διιάδα
307.745,44
279.855,98
0,00
587.601,42
Διιάδα
840.028,18
999.014,02
0,00
1.839.042,20

Δμσηεξηθφ
14.874,01
1.057.818,12
0,00
1.072.692,13
Δμσηεξηθφ
543.986,30
1.509.800,35
205.467,40
2.259.254,05

χλνιν
322.619,45
1.337.674,10
0,00
1.660.293,55
χλνιν
1.384.014,48
2.508.814,37
205.467,40
4.098.296,25

Σν ζχλνιν ησλ κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νκίινπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα
κε εμαίξεζε κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνζνχ επξψ 114.713,68 πνπ βξίζθνληαη ζηελ
εξβία.
3γ. Πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθνύο πειάηεο
Οη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ γίλνληαη είηε ιηαληθψο ,

νη νπνίεο δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ή κέζσ

πηζησηηθψλ θαξηψλ κε ζρεδφλ κεδεληθφ θίλδπλν απσιεηψλ, είηε ρνλδξηθψο, κε ρνξήγεζε ζρεηηθήο
πίζησζεο (ζε αλνηθηφ ινγαξηαζκφ ή κε ηε ιήςε κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ).
Έηζη, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ηνπ Οκίινπ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηε θεξεγγπφηεηα ησλ πειαηψλ
ρνλδξηθήο θαη απφ ην εχξνο ηεο θαηαλνκήο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ ζε κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθηηκά φηη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ηνπ νκίινπ είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη
θαηαλεκεκέλνο ζε κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ, δεδνκέλνπ φηη θαλέλαο απφ ηνπο πειάηεο ηνπ δελ
μεπέξαζε ζηελ πεξίνδν 1.1-30.9.2014 ζε πσιήζεηο ην 10% ησλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ, φπσο
επίζεο θαη θαλέλαο πειάηεο ηνπ δελ είρε ππφινηπν θαηά ηελ 30.9.2014 πνπ λα μεπεξλνχζε ην 10%
ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ Οκίινπ.
Δμ‟ άιινπ, ζηα πιαίζηα ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ηνπ νκίινπ, δηεξεπλάηαη ζε κφληκε βάζε ε
πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, ε θεξεγγπφηεηα θαη ε ελ γέλεη νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά θάζε λένπ πειάηε
θαη επηθαηξνπνηνχληαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ παιαηψλ πειαηψλ, δεδνκέλα κε βάζε ηα νπνία
θαζνξίδνληαη αλάινγα θαη κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο

ηεο αγνξάο, ηα πηζησηηθά φξηα, νη φξνη

πσιήζεσλ, εηζπξάμεσλ, νη απαηηνχκελεο εγγπήζεηο θ.α..
4. Πιεξνθνξίεο γηα νξηζκέλνπο ινγαξηαζκνύο ησλ Οηθνλνκηθώλ

Καηαζηάζεσλ

4.1. Δλζώκαηα πάγηα
Οη πξαγκαηνπνηεζείζεο επελδχζεηο ηνπ νκίινπ ζηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2014 αλήιζαλ ζην
πνζφ επξψ 1.700.920,97 θαη αθνξνχλ θπξίσο ζε πξνζζήθεο ζε αθίλεηα ηξίησλ θαζψο επίζεο ζε
αγνξέο

επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ . Ζ θίλεζε ησλ Δλζψκαησλ Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ
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ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν 1.1.2014 – 30.9.2014 θαη ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2013 ( 1.1.2013 –
31.12.2013 ) έρεη σο εμήο :
Ο όκηινο
30/9/2014
Κόζηνο
Έξγα ππό
εθηέιεζε

Γήπεδα

Κηίξηα

Μεραλήκαηα

Μεη. Μέζα

60.996,00

12.117.642,25

2.618.358,49

210.373,07

7.157.772,14

2.340,43

22.167.482,38

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ

-

891.834,66

1.421,95

47.740,00

759.924,36

-

1.700.920,97

Πσιήζεηο πεξηφδνπ
πλαι. Γηαθ.
Μεηαηξνπήο

-

-

-

(25.000,00)

-

-

(25.000,00)

-

(10.272,63)

(712,31)

-

(582,89)

-

(11.567,83)

60.996,00

12.999.204,28

2.619.068,12

233.113,07

7.917.113,61

2.340,43

23.831.835,52

Γήπεδα

Κηίξηα

Μεραλήκαηα

Μεη. Μέζα

Έπηπια

Τπφινηπν 1/1/2014

Τπφινηπν 30/9/2014

Έπηπια

ύλνιν

σξεπκέλεο απνζβέζεηο
Έξγα ππό
εθηέιεζε

ύλνιν

Τπφινηπν 1/1/2014

-

(5.746.336,34)

(888.388,82)

(118.590,23)

(5.027.714,45)

-

(11.781.029,84)

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

-

(631.818,81)

(72.106,27)

(18.024,38)

(620.838,55)

-

(1.342.788,01)

Πσιήζεηο πεξηφδνπ
πλαι. Γηαθ.
Μεηαηξνπήο

-

-

-

9.687,50

-

-

9.687,50

-

7.325,15

423,50

-

559,41

-

8.308,06

Τπφινηπν 30/9/2014

-

(6.370.829,99)

(960.071,60)

(126.927,11)

(5.647.993,59)

-

(13.105.822,29)

60.996,00

6.628.374,29

1.658.996,52

106.185,96

2.269.120,03

2.340,43

10.726.013,23

Μεραλήκαηα

Μεη. Μέζα

Αλαπ. Αμία 30/9/2014
31/12/2013
Κόζηνο

Έξγα ππό
εθηέιεζε

Γήπεδα

Κηίξηα

60.996,00

11.351.357,77

826.956,82

325.486,30

6.575.628,92

2.234.533,09

21.374.958,90

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ

-

833.479,94

1.486,57

3.330,30

637.821,30

(37.920,00)

1.438.198,10

Μεηαθνξέο

-

391.305,00

1.802.967,66

-

-

(2.194.272,66)

-

Πσιήζεηο πεξηφδνπ

-

-

(469,55)

(118.348,53)

(1.085,37)

-

(119.903,45)

Λνηπέο θηλήζεηο
πλαι. Γηαθ.
Μεηαηξνπήο

-

(456.155,42)

(12.428,91)

(95,00)

(54.455,82)

-

(523.135,15)

-

(2.345,03)

(154,10)

-

(136,89)

-

(2.636,02)

60.996,00

12.117.642,25

2.618.358,49

210.373,07

7.157.772,14

2.340,43

22.167.482,38

Τπφινηπν 1/1/2013

Τπφινηπν 31/12/2013

Έπηπια

ύλνιν

σξεπκέλεο απνζβέζεηο

(1.570.625,83)
Γήπεδα

Κηίξηα

Μεραλήκαηα

Μεη. Μέζα

Έπηπια

Έξγα ππό
εθηέιεζε

ύλνιν

Τπφινηπν 1/1/2013

-

(5.456.279,73)

(755.258,46)

(184.170,43)

(4.381.571,92)

-

(10.777.280,54)

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

-

(747.757,91)

(96.959,27)

(26.762,10)

(699.146,55)

-

(1.570.625,83)

Πσιήζεηο πεξηφδνπ

-

-

95,71

92.465,04

1.085,36

-

93.646,11

Λνηπέο θηλήζεηο
πλαι. Γηαθ.
Μεηαηξνπήο

-

456.155,20

(36.345,95)

(122,74)

51.803,23

-

471.489,74

-

1.546,10

79,15

-

115,43

-

1.740,69

Τπφινηπν 31/12/2013

-

(5.746.336,34)

(888.388,82)

(118.590,23)

(5.027.714,45)

-

(11.781.029,84)

60.996,00

6.371.305,92

1.729.969,66

91.782,84

2.130.057,69

2.340,43

10.386.452,54

Αλαπ. Αμία 31/12/2013
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Ζ εηαηξεία
30/9/2014
Κόζηνο
Γήπεδα

Τπφινηπν 1/1/2014

Κηίξηα

Μεραλήκαηα

Μεη. Μέζα

Έξγα ππό
εθηέιεζε

Έπηπια

ύλνιν

60.996,00

550.027,18

2.570.384,85

53.629,01

675.062,96

2.340,43

3.912.440,43

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ

-

28.009,94

-

47.740,00

1.961,55

-

77.711,49

Πσιήζεηο πεξηφδνπ

-

-

-

(25.000,00)

-

-

(25.000,00)

60.996,00

578.037,12

2.570.384,85

76.369,01

677.024,51

2.340,43

3.965.151,92

Τπφινηπν 30/9/2014
σξεπκέλεο απνζβέζεηο

Γήπεδα

Κηίξηα

Μεραλήκαηα

Μεη. Μέζα

Έξγα ππό
εθηέιεζε

Έπηπια

ύλνιν

Τπφινηπν 1/1/2014

-

(63.350,68)

(853.627,05)

(35.734,21)

(656.968,12)

-

(1.609.680,06)

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

-

(18.336,36)

(68.987,84)

(3.108,00)

(9.046,00)

-

(99.478,20)

Πσιήζεηο πεξηφδνπ

-

-

-

9.687,50

-

-

9.687,50

Τπφινηπν 30/9/2014

-

(81.687,04)

(922.614,89)

(29.154,71)

(666.014,12)

-

(1.699.470,76)

60.996,00

496.350,08

1.647.769,96

47.214,30

11.010,39

2.340,43

2.265.681,16

Αλαπ. Αμία 30/9/2014
31/12/2013
Κόζηνο

Γήπεδα

Τπφινηπν 1/1/2013

Κηίξηα

Μεραλήκαηα

Μεη. Μέζα

Έξγα ππό
εθηέιεζε

Έπηπια

ύλνιν

60.996,00

511.436,00

779.971,76

134.333,34

729.922,36

2.196.613,09

4.413.272,55

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ

-

-

343,89

-

681,76

-

1.025,65

Πσιήζεηο πεξηφδνπ

-

-

(469,55)

(80.704,33)

(1.085,37)

-

(82.259,25)

Λνηπέο θηλήζεηο

-

(352.713,82)

(12.428,91)

-

(54.455,79)

-

(419.598,52)

Μεηαθνξέο

-

391.305,00

1.802.967,66

-

-

(2.194.272,66)

-

60.996,00

550.027,18

2.570.384,85

53.629,01

675.062,96

2.340,43

3.912.440,43

Τπφινηπν 31/12/2013
σξεπκέλεο απνζβέζεηο

Γήπεδα

Κηίξηα

Μεραλήκαηα

Μεη. Μέζα

Έπηπια

Έξγα ππό
εθηέιεζε

ύλνιν

Τπφινηπν 1/1/2013

-

(381.841,96)

(724.895,24)

(113.436,00)

(695.044,53)

-

(1.915.217,73)

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

-

(34.222,32)

(92.481,57)

(2.855,00)

(14.812,18)

-

(144.371,07)

Πσιήζεηο πεξηφδνπ

-

-

95,71

80.704,32

1.085,36

-

81.885,39

Λνηπέο θηλήζεηο

-

352.713,60

(36.345,95)

(147,53)

51.803,23

-

368.023,35

Τπφινηπν 31/12/2013

-

(63.350,68)

(853.627,05)

(35.734,21)

(656.968,12)

-

(1.609.680,06)

60.996,00

486.676,50

1.716.757,80

17.894,80

18.094,84

2.340,43

2.302.760,37

Αλαπ. Αμία 31/12/2013
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4.2 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Ο όκηινο

Ζ εηαηξεία

30/9/2014
Κόζηνο

Γήπεδα

Κηίξηα

ύλνιν

Γήπεδα

Κηίξηα

ύλνιν

1.703.480,16

2.194.444,84

3.897.925,00

1.703.480,16

2.194.444,84

3.897.925,00

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ

-

-

-

-

-

-

Τπφινηπν 30/9/2014

1.703.480,16

2.194.444,84

3.897.925,00

1.703.480,16

2.194.444,84

3.897.925,00

Γήπεδα

Κηίξηα

ύλνιν

Γήπεδα

Κηίξηα

ύλνιν

Τπφινηπν 1/1/2014

σξεπκέλεο
απνζβέζεηο
Τπφινηπν 1/1/2014

-

(510.020,39)

(510.020,39)

-

(510.020,39)

(510.020,39)

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

-

(46.492,54)

(46.492,54)

-

(46.492,54)

(46.492,54)

Τπφινηπν 30/9/2014

-

(556.512,93)

(556.512,93)

-

(556.512,93)

(556.512,93)

1.703.480,16

1.637.931,91

3.341.412,07

1.703.480,16

1.637.931,91

3.341.412,07

Αλαπ. Αμία 30/9/2014

Ο όκηινο

Ζ εηαηξεία

31/12/2013
Κόζηνο

Γήπεδα

Κηίξηα

ύλνιν

Γήπεδα

Κηίξηα

ύλνιν

1.703.480,16

2.194.444,84

3.897.925,00

1.703.480,16

2.194.444,84

3.897.925,00

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ

-

-

-

-

-

-

Τπφινηπν 31/12/2013

1.703.480,16

2.194.444,84

3.897.925,00

1.703.480,16

2.194.444,84

3.897.925,00

Γήπεδα

Κηίξηα

ύλνιν

Γήπεδα

Κηίξηα

ύλνιν

Τπφινηπν 1/1/2013

σξεπκέλεο
απνζβέζεηο
Τπφινηπν 1/1/2013

-

(448.030,33)

(448.030,33)

-

(448.030,33)

(448.030,33)

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

-

(61.990,06)

(61.990,06)

-

(61.990,06)

(61.990,06)

Τπφινηπν 31/12/2013

-

(510.020,39)

(510.020,39)

-

(510.020,39)

(510.020,39)

1.703.480,16

1.684.424,45

3.387.904,61

1.703.480,16

1.684.424,45

3.387.904,61

Αλαπ. Αμία 31/12/2013

4.3. Τπεξαμία επηρείξεζεο
Αθνξά ζηελ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ ρξήζε 2006 απφ ηελ εμαγνξά πξφζζεηνπ πνζνζηνχ
4,86 % ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΛΖΣΩ ΑΔ .
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4.4 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ο όκηινο
30/9/2014
Λνγηζκηθά
πξνγξάκκαηα

Γηθαίσκα
ρξήζεο γεο

Άδεηα
ιεηηνπξγίαο
θσηνβνιηαηθνχ
πάξθνπ

χλνιν

Κόζηνο
Τπφινηπν έλαξμεο
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο
Τπφινηπν ιήμεο

1.190.512,26
43.132,66
(9.550,00)
(765,44)
1.223.329,47

55.890,39
55.890,39

526.595,81
526.595,81

1.772.998,46
43.132,66
(9.550,00)
(765,44)
1.805.815,67

σξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπφινηπν έλαξμεο
Απνζβέζεηο
Μεηψζεηο
πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο
Τπφινηπν ιήμεο

(1.009.789,89)
(91.364,30)
3.008,33
735,79
(1.097.410,06)

(2.794,52)
(2.095,89)
(4.890,41)

(26.379,80)
(19.747,35)
(46.127,15)

(1.038.964,21)
(113.207,54)
3.008,33
735,79
(1.148.427,62)

125.919,41

50.999,98

480.468,66

657.388,05

Αλαπόζβεζηε αμία
31/12/2013

Λνγηζκηθά
πξνγξάκκαηα

Γηθαίσκα
ρξήζεο γεο

Άδεηα
ιεηηνπξγίαο
θσηνβνιηαηθνχ
πάξθνπ

χλνιν

Κόζηνο
Τπφινηπν έλαξμεο
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο
Τπφινηπν ιήμεο

1.197.203,36
59.583,08
(66.098,59)
(167,37)
1.190.520,48

55.890,39
55.890,39

526.595,81
526.595,81

1.779.689,56
59.583,08
(66.098,59)
(167,37)
1.773.006,68

σξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπφινηπν έλαξμεο
Απνζβέζεηο
Μεηψζεηο
πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο
Τπφινηπν ιήμεο

(945.646,86)
(130.410,40)
66.098,59
160,57
(1.009.798,11)

(2.794,52)
(2.794,52)

(26.379,80)
(26.379,80)

(945.646,86)
(159.584,72)
66.098,59
160,57
(1.038.972,43)

180.722,37

53.095,87

500.216,01

734.034,25

Αλαπόζβεζηε αμία

Ζ Δηαηξεία
30/9/2014
Λνγηζκηθά
πξνγξάκκαηα

Κόζηνο
Τπφινηπν έλαξμεο
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο

13.467,74
980,00
(9.550,00)

Γηθαίσκα
ρξήζεο γεο

55.890,39
-

Άδεηα
ιεηηνπξγίαο
θσηνβνιηαηθνχ
πάξθνπ

526.595,81
-
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πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο
Τπφινηπν ιήμεο

4.897,74

55.890,39

526.595,81

587.383,94

σξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπφινηπν έλαξμεο
Απνζβέζεηο
Μεηψζεηο
πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο
Τπφινηπν ιήμεο

(3.759,61)
(734,65)
3.008,33
(1.485,93)

(2.794,52)
(2.095,89)
(4.890,41)

(26.379,80)
(19.747,35)
(46.127,15)

(32.933,93)
(22.577,89)
3.008,33
(52.503,49)

3.411,81

50.999,98

480.468,66

534.880,45

Αλαπόζβεζηε αμία
31/12/2013

Λνγηζκηθά
πξνγξάκκαηα

Γηθαίσκα
ρξήζεο γεο

Άδεηα
ιεηηνπξγίαο
θσηνβνιηαηθνχ
πάξθνπ

χλνιν

Κόζηνο
Τπφινηπν έλαξμεο
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο
Τπφινηπν ιήμεο

72.200,32
7.366,01
(66.098,59)
13.467,74

55.890,39
55.890,39

526.595,81
526.595,81

654.686,52
7.366,01
(66.098,59)
595.953,94

σξεπκέλεο απνζβέζεηο
Τπφινηπν έλαξμεο
Απνζβέζεηο
Μεηψζεηο
πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο
Τπφινηπν ιήμεο

(66.098,59)
(3.759,61)
66.098,59
(3.759,61)

(2.794,52)
(2.794,52)

(26.379,80)
(26.379,80)

(66.098,59)
(32.933,93)
66.098,59
(32.933,93)

9.708,13

53.095,87

500.216,01

563.020,01

Αλαπόζβεζηε αμία

- Σν δηθαίσκα ρξήζεο γήο πνζνχ επξψ 55.890,39 αθνξά ζην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε ζην Διιεληθφ

Γεκφζην σο αληάιιαγκα ρξήζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ ηεο ζε δεκφζηα
έθηαζε θαη κεηαθέξεηαη αλαινγηθά απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο ζηα απνηειέζκαηα
ρξήζεσο .
- Σν θνλδχιην ''άδεηα ιεηηνπξγίαο θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ '' πνζνχ επξψ 526.595,81 αθνξά ζηελ
ππεξαμία πνπ θαηαβιήζεθε θαηά ηελ εμαγνξά ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ECOJOULE A.E. , ε νπνία
ζηε ζπλέρεηα απνξξνθήζεθε απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία , θαη αθνξά νπζηαζηηθά ζην ηίκεκα ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ θαη κεηαθέξεηαη αλαινγηθά απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο
ηεο επέλδπζεο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.
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4.5 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο – ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Ο όκηινο
30/9/2014
31/12/2013
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο
επηρεηξήζεηο
Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο
επηρεηξήζεηο

Ζ εηαηξεία
30/9/2014
31/12/2013

-

-

2.000.000,00

14.670.000,00

1.016.187,42

1.016.187,42

1.027.147,00

1.027.147,00

1.016.187,42

1.016.187,42

3.027.147,00

15.697.147,00

4.5.1 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
1) ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο :
Αλάιπζε Θπγαηξηθψλ Δηαηξηψλ :

Δηαηξεία
ΛΖΣΩ Α.Δ.

Πνζνζηφ

Υψξα
Δγθαηάζηαζεο

πκκεηνρήο

Διιάδα

28,86%

ΤΝΟΛΑ

Αμία Κηήζεσο

Δχινγε Αμία
ηελ 30/9/2014

911.001,00

2.000.000,00

1.088.999,00

911.001,00

2.000.000,00

1.088.999,00

Τπεξαμία

Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαηαρσξήζεθαλ ηελ 1.1.2004 ζηελ εχινγε αμία ηνπο φπσο πξνέθπςε απφ
εθηίκεζε αλεμάξηεηνπ εθηηκεηή. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο εθηίκεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 31/12/2005
, ηελ 31/12/2010 θαη ηελ 31/12/2012. Οη δηαθνξέο θαηαρσξήζεθαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα.
ηηο 22/10/2014 νινθιεξψζεθε ε πψιεζε απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ
εηαηξεία CALIN A.E.

πνζνζηνχ 50,9996% θαη σο εθ ηνχηνπ κε 30/9/2014 κεηαθέξζεθε θαη

εκθαλίδεηαη ζηα " Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε". Βιέπε
αλάιπζε ζηε ζεκείσζε 4.11 .
2) ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο :
Δλνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Όπσο αλαθέξεηαη

παξαπάλσ ζηελ

παξάγξαθν „‟ Γεληθέο πιεξνθνξίεο „‟ ε εηαηξεία ΛΖΣΩ Α.Δ. ελνπνηείηαη πιήξσο επεηδή ε κεηξηθή
εηαηξία έρεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε κέηνρν πνπ θαηέρεη πνζνζηφ 31,75% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο
θεθαιαίνπ θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή ηεο
επηρείξεζεο.
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4.5.2 Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
1) ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο:

Κφζηνο θηήζεο κείνλ απνκείσζε

30/9/2014

31/12/2013

1.027.147,00

1.027.147,00

Αλάιπζε Δπελδύζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Υψξα
Δηαηξεία

HARMONY

Αμία Κηήζεσο

Κφζηνο Κηήζεο

Τπεξαμία

κείνλ Απνκείσζε

(Τπνηίκεζε)

Δγθαηάζηαζεο

% πκκεηνρήο

Διιάδα

25,00%

1.027.147,00

1.027.147,00

-

Βνπιγαξία

49,00%

2.641,23

-

(2.641,23)

1.029.788,23

1.027.147,00

(2.641,23)

CRUISES Α.Ν.Δ.
ΔΛΒΔ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Δ.Π.Δ.

ΤΝΟΛΑ

- Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία HARMONY CRUISES Α.Δ. απνηηκήζεθε ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο. Ζ
εηαηξεία αζθεί ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο «HARMONY G. ΝΔΠΑ».
- Ζ ζπκκεηνρή ζηελ ζπγγελή εηαηξεία ΔΛΒΔ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΔΠΔ , απνκεηψζεθε ζπλνιηθά ηελ
1.1.2004 θαη ε δεκία θαηαρσξήζεθε ζηα ίδηα θεθάιαηα, δηφηη εθηηκήζεθε φηη δελ αλακέλνληαη, κε ηηο
παξνχζεο ζπλζήθεο, κειινληηθά νθέιε απφ ηελ ελ ιφγσ ζπκκεηνρή.
2) ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο:
30/9/2014

31/12/2013

1.016.187,42

1.016.187,42

- Ζ παξαπάλσ ζπκκεηνρή αθνξά ζηελ εηαηξεία HARMONY CRUISES Α.Δ. , ε νπνία
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.
- Ζ ζπκκεηνρή ζηελ ζπγγελή εηαηξεία

ΔΛΒΔ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΔΠΔ , πεξηιακβάλεηαη ζηηο

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ζ θαζαξή ζέζε
εθηηκήζεθε σο κεδεληθή.
4.6 Αλάιπζε ησλ αλαβαιιόκελσλ θόξσλ
Ο όκηινο

Αλαβαιιφκελεο θνξνι. απαηηήζεηο

Ζ εηαηξεία

30/9/2014

31/12/2013

30/9/2014

31/12/2013

1.654.882,17

1.405.383,23

0,00

0,00
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Αλαβαιιφκελεο θνξνι.
Τπνρξεψζεηο
Τπφινηπν

0,00

0,00

-1.721.649,53

-2.077.446,64

1.654.882,17

1.405.383,23

-1.721.649,53

-2.077.446,64

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζπκςεθίδνληαη κε ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο φηαλ ππάξρεη έλα λφκηκα αζθεηφ δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη ππφθεηληαη θαη ηα δχν
ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή.
Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο είλαη ε παξαθάησ :
Ο όκηινο

Τπφινηπν έλαξμεο
Φφξνο απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ
- Δπίδξαζε απφ κεηαβνιή
ζπληειεζηψλ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ
ππεξαμίαο ζπκκεηνρψλ

Ζ εηαηξεία

30/9/2014

31/12/2013

30/9/2014

31/12/2013

1.405.383,23

984.045,25

(2.077.446,64)

(1.504.083,92)

250.463,70

423.494,54

51.597,11

160.746,58

-

-

-

(734.109,30)

- Φφξνο επί δηαθνξάο απφ
επαλεθηίκεζε εχινγεο αμίαο
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ

-

-

304.200,00

-

Γηαθνξέο ζπλαιιαγκαηηθήο
κεηαηξνπήο

(964,76)

(2.156,56)

-

-

Τπφινηπν ηέινπο πεξηφδνπ

1.654.882,17

1.405.383,23

-1.721.649,53

-2.077.446,64

Γηα ηηο πθηζηάκελεο θαηά ηελ 30/9/2014 θαη θαηά ηελ 31/12/2013 πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ
θνξνινγηθήο θαη ινγηζηηθήο βάζεο ππνινγίζζεθε αλαβαιιφκελνο θφξνο γηα κελ ηελ κεηξηθή θαη ηηο
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Διιάδα κε ζπληειεζηή 26% γηα δε
ηελ ελνπνηνχκελε εηαηξεία πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ εξβία κε ζπληειεζηή 15% θαη 10%
αληίζηνηρα.
4.7 Άιιεο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
Ο όκηινο
Πξνθαηαβιεζέληα πνζά γηα ελνηθίαζε
θαηαζηεκάησλ
Δγγπήζεηο δηάθνξεο
χλνιν

Ζ εηαηξεία

30/9/2014

31/12/2013

30/9/2014

31/12/2013

1.309.994,67

1.151.720,61

0,00

0,00

954.427,90

861.469,39

10.317,43

10.317,43

2.264.422,57

2.013.190,00

10.317,43

10.317,43

Αλάιπζε θίλεζεο ινγαξηαζκνχ πξνθαηαβνιψλ ελνηθίσλ.
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Ο όκηινο

Τπφινηπν έλαξμεο

30/9/2014

31/12/2013

30/9/2014

31/12/2013

1.151.720,61

1.340.313,14

0,00

0,00

295.000,00

0,00

0,00

0,00

-136.725,94

-188.592,53

0,00

0,00

1.309.994,67

1.151.720,61

0,00

0,00

Γνζείζεο πξνθαηαβνιέο ζηε ρξήζε
Μεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο
Τπφινηπν ιήμεο

Ζ εηαηξεία

4.8 Απνζέκαηα
Ο όκηινο

Ζ εηαηξεία

30/9/2014

31/12/2013

30/9/2014

31/12/2013

Δκπνξεχκαηα

8.505.405,58

8.155.292,33

151.447,19

141.436,23

Πξνηφληα

2.218.768,23

2.457.750,80

2.218.768,23

2.457.750,80

Πξψηεο & βνεζ. Ύιεο

1.681.864,58

1.833.241,91

1.681.864,58

1.833.241,91

χλνιν

12.406.038,39

12.446.285,04

4.052.080,00

4.432.428,94

Μείνλ: Πξνβιέςεηο

-2.550.000,00

-2.238.144,00

-2.550.000,00

-2.200.000,00

9.856.038,39

10.208.141,04

1.502.080,00

2.232.428,94

Τπφινηπν

Σα απνζέκαηα εκθαλίδνληαη θαηά ηελ 30/9/2014 απνκεησκέλα ζπλνιηθά ζε επίπεδν νκίινπ θαη
εηαηξείαο θαηά πνζφ επξψ 2.550.000,00.
Ζ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ''πξνβιέςεηο '' 'ερεη σο εμήο:
Ο όκηινο

Ζ εηαηξεία

30/9/2014

31/12/2013

30/9/2014

31/12/2013

Τπφινηπν 1.1
ρεκαηηζζείζεο ζηε ρξήζε
πξνβιέςεηο
Υξεζηκνπνηεζείζεο ζηε ρξήζε
πξνβιέςεηο

2.238.144,00

1.934.180,00

2.200.000,00

1.900.000,00

350.000,00

338.144,00

350.000,00

300.000,00

-38.144,00

-34.180,00

0,00

0,00

χλνιν

2.550.000,00

2.238.144,00

2.550.000,00

2.200.000,00

4.9 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Ο όκηινο
30/9/2014

Ζ εηαηξεία
31/12/2013
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Πειάηεο

9.614.703,56

11.216.455,38

5.260.781,70

5.406.860,24

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα

548.847,40

526.040,07

271.792,31

254.984,98

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο

2.018.372,75

2.570.946,85

179.189,59

118.731,32

0,00

0,00

1.071.452,50

130.303,98

Απαηηήζεηο απφ Γεκφζην
Υξεκαηηθέο δηεπθνιχλζεηο
πξνζσπηθνχ

801.523,41

355.315,65

332.049,89

299.593,72

5.018,32

500,00

0,00

0,00

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο

235.313,14

65.761,76

206.019,50

2.492,16

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ

11.253,88

230.202,13

6.372,34

85.182,34

Λνγαξηαζκνί πξνο απφδνζε

57.733,23

55.954,94

15.990,89

17.841,67

Απαηηήζεηο απφ αζθαιηζη. Δηαηξείεο

465.445,00

465.445,00

465.445,00

465.445,00

Λνηπέο απαηηήζεηο

673.420,05

660.346,35

438.757,37

470.533,99

χλνιν

14.431.630,74

16.146.968,13

8.247.851,09

7.251.969,40

Μείνλ: Πξνβιέςεηο

-3.760.877,36

-3.660.877,36

-3.420.877,36

-3.320.877,36

Τπφινηπν

10.670.753,38

12.486.090,77

4.826.973,73

3.931.092,04

Απαηηήζεηο απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο

Οη απαηηήζεηο εκθαλίδνληαη απνκεησκέλεο ζπλνιηθά ζε επίπεδν νκίινπ θαηά ηελ 30/9/2014 θαηά
πνζφ επξψ 3.760.877,36 θαη ζε επίπεδν εηαηξείαο θαηά πνζφ επξψ 3.420.877,36 . Σα πνζά απηά
αληηζηνηρνχλ ζηηο ζσξεπηηθά ζρεκαηηζζείζεο κέρξη ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία πξνβιέςεηο γηα ην
ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε εμνθιήζεσο κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο
έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ εκεξνκεληψλ ιήμεο θαη ησλ νπνίσλ ε είζπξαμε δελ ζεσξείηαη πηζαλή.
Γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε εμνθιήζεσο κηθξφηεξε ηνπ έηνπο έλαληη ησλ
ζπκβαηηθψλ εκεξνκεληψλ ιήμεο ηνπο , νη νπνίεο δελ είλαη ζεκαληηθέο , δελ έρεη ζρεκαηηζζεί ζρεηηθή
πξφβιεςε ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο.
Ζ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ '' πξνβιέςεηο '' 'ερεη σο εμήο:
Ο όκηινο

Ζ εηαηξεία

30/9/2014

31/12/2013

30/9/2014

31/12/2013

Τπφινηπν 1.1
ρεκαηηζζείζεο ζηε ρξήζε
πξνβιέςεηο

3.660.877,36

3.020.877,36

3.320.877,36

2.720.877,36

100.000,00

640.000,00

100.000,00

600.000,00

χλνιν

3.760.877,36

3.660.877,36

3.420.877,36

3.320.877,36

Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ απαηηήζεηο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνζνχ επξψ 465.445,00
αθνξά ζε δηεθδηθνχκελε απφ

αζθαιηζηηθή εηαηξεία

απνδεκίσζε ιφγσ θινπήο απνζεκάησλ
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(εκπνξεπκάησλ, πξνηφλησλ θηι) πνπ έγηλε ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2011 ζηηο θεληξηθέο απνζήθεο
ηεο εηαηξείαο ζηνλ Άγην Αλδξέα Καβάιαο.
Σν πνζφ ηεο δηθαζηηθά δηεθδηθνχκελεο απνδεκίσζεο πξνέθπςε απφ θπζηθή απνγξαθή ησλ
απνζεκάησλ κεηά ηελ θινπή , έπεηηα απφ απαίηεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο.
4.10

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκώληαη ζηελ εύινγε αμία κέζσ

απνηειεζκάησλ.
Μεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξηψλ (εχινγε αμία)

ΔΚΓΟΣΖ
ΜΗΝΗΟΝ Α.Δ.

30.9.2014

31.12.2013

0,00

0,00

ΜΔΖ ΣΗΜΖ

ΑΞΗΑ

ΣΗΜΖ

ΔΤΛΟΓΖ

ΣΔΜΑΥΗΑ

ΚΣΖΔΩ

ΚΣΖΔΩ

30/9/2014

ΑΞΗΑ

ΓΗΑΦΟΡΑ

1.000,00

2,93

2.934,70

-

-

(2.934,70)

618.178,00

0,51

318.115,82

-

-

(318.115,82)

321.050,52

-

-

(321.050,52)

ΓΤΝΑΜΗΚΖ
ΕΩΖ Α.Δ
ΤΝΟΛΟ

Οη αλσηέξσ εηαηξείεο έρνπλ πάςεη λα πθίζηαληαη.
απνκεηψζεθε ζπλνιηθά ηελ 1.1.2004

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία ΜΗΝΗΟΝ Α.Δ.

ελψ ε ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΕΩΖ Α.Δ.

απνκεηψζεθε ζπλνιηθά ζηε ρξήζε 2004, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαη επηβάξπλε.
4.11. Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε /
Γηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
Σελ 22/10/2014 νινθιεξψζεθε ε πψιεζε απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ
εηαηξεία CALIN A.E. πνζνζηνχ 50,9996% , έλαληη ηκήκαηνο πνζνχ επξψ 11.500.000,00.
Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο ζπκκεηνρήο απηήο πξηλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο σο θαηερφκελε πξνο πψιεζε
αλεξρφηαλ ζην πνζφ επξψ 12.670.000,00.
Μεηά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο σο ζπκκεηνρή θαηερφκελε πξνο πψιεζε απνηηκήζεθε ζηελ εχινγε αμία
ηεο κείνλ ηα έμνδα πψιεζεο ηεο ήηνη ζην πνζφ επξψ 11.500.000,00. Ζ δηαθνξά πνζνχ επξψ
1.170.000,00 κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο αλαβαιιφκελνπ θφξνπ αλαγλσξίζζεθε
απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ κεηαβίβαζεο , φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ,
θαη ε επίδξαζε ηνπο ζα απεηθνληζζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ
(31/12/2014).
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Σίκεκα πψιεζεο

11.500.000,00

Απνηίκεζε θαηά ηελ 30/9/2014
Μείνλ : Γηαθνξέο απνηηκεζεο αλαγλσξηζζείζεο απεπζείαο
ζηα ίδηα θεθάιαηα
Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε) πξν θφξσλ απφ ηελ
πψιεζε

11.500.000,00
9.975.790,49

1.524.209,51
9.975.790,49

Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα έρνπλ σο εμήο :
α) ηελ ελνπνηεκέλε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ εκθαλίδνληαη δηαθεθξηκέλα ηα θέξδε πξν θφξσλ ,
νη ιεηηνπξγηθέο ξνέο , νη επελδπηηθέο ξνέο θαζψο θαη νη ρξεκαηνδνηηθέο ξνέο ηεο δηαθνπείζαο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νκίινπ.
β) ηελ ελνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ πεξηιακβάλνληααη δηαθξηηά ηα επηκέξνπο
θνλδχιηα ηφζν ησλ ζπλερηδφκελσλ φζν θαη ησλ δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νκίινπ.
γ) Σα ππφινηπα θαηά ηελ 30/9/2014 ησλ κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ , ησλ

θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο δηαθνπείζαο δξαζηεξηφηεηαο
ηνπ νκίινπ αλέξρνληαη ζην πνζφ επξψ 5.766.381,63 , επξψ 13.844.447,71 θαη επξψ 14.134.577,47
αληίζηνηρα.
4.12 Σακεηαθά δηαζέζηκα
Ο όκηινο

Ζ εηαηξεία

30/9/2014

31/12/2013

30/9/2014

31/12/2013

233.883,37

502.681,89

120,42

3.959,86

Βξαρππξ. ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο

5.557.440,94

6.310.260,87

75.039,66

151.617,45

χλνιν

5.791.324,31

6.812.942,76

75.160,08

155.577,31

Γηαζέζηκα ζην ηακείν

4.13 Μεηνρηθό Κεθάιαην – Τπέξ ην άξηην
Αξηζκφο
κεηνρψλ

Κνηλέο
κεηνρέο

Τπέξ ην
άξηην

Ίδηεο
κεηνρέο

31 Γεθεκβξίνπ 2013

13.230.000

3.969.000,00

5.057.274,63

0,00

9.026.274,63

30 επηεκβξίνπ 2014

13.230.000

3.969.000,00

4.660.374,63

0,00

8.629.374,63

χλνιν

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ 3.969.000,00 δηαηξνχκελν ζε
13.230.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 επξψ ε θάζε κία θαη είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν.
Ζ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηεο εηαηξίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 3.6.2014 απνθάζηζε :
α) ηελ αχμεζε ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά πνζφ επξψ 396.900 µε θεθαιαηνπνίεζε µέξνπο ηεο
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δηαθνξάο απφ έθδνζε µεηνρψλ ππέξ ην άξηην µε αχμεζε ηεο νλνµαζηηθή αμίαο ηεο µεηνρήο απφ
0,30 επξψ ζε 0,33 επξψ θαη
β) ηελ µείσζε ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ην πνζφ ησλ 396.900 επξψ µε επηζηξνθή θεθαιαίνπ
ζηνπο µεηφρνπο 0,03 επξψ αλά µεηνρή, µε µείσζε ηεο νλνµαζηηθήο αμίαο ηεο µεηνρήο απφ 0,33
επξψ ζε 0,30 επξψ.
4.14

Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο
Αθνξά ζηελ ππεξαμία απφ ηελ απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο κεηξηθήο ζηελ εχινγε αμία

ηνπο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο αλαβαιιφκελνπ θφξνπ. Βιέπε ζρεηηθά θαη παξαπάλσ
ζηελ παξάγξαθν 4.5.1.
4.15

Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα
γηα πώιεζε
Αθνξά ζηελ ππεξαμία απφ ηελ απνηίκεζε ηεο ζπγααηξηθήο εηαηξείαο CALIN A.E. ζηελ εχινγε

αμία ηεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο αλαβαιιφκελνπ θφξνπ. Βιέπε ζρεηηθά παξαπάλσ
ζηηο ζεκεηψζεηο 4.5.1. θαη 4.11.
4.16

Λνηπά απνζεκαηηθά
Ο Όκηινο

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ

Ζ Δηαηξεία

30/9/2014

31/12/2013

30/9/2014

31/12/2013

1.487.958,84

1.487.958,84

885.083,20

885.083,20

Δηδηθά Απνζεκαηηθά
Απνζεκαηηθά απφ έζνδα
ζπκκεηνρψλ

1.269,77

1.269,77

1.269,77

1.269,77

1.609.500,21

1.609.500,21

1.609.500,21

1.609.500,21

Αθνξνιφγεηα Απνζεκαηηθά

1.852.930,27

1.852.930,28

1.781.559,10

1.781.559,10

χλνιν

4.951.659,09

4.951.659,10

4.277.412,28

4.277.412,28

- Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ
Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ είλαη ην 5% ησλ κεηά απφ θφξνπο θεξδψλ έσο φηνπ απηφ εμηζσζεί κε ην 1/3
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ . Απηφ ην απνζεκαηηθφ δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί , αιιά κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάιπςε δεκηψλ.
- Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά
Αθνξνχλ ζε απνζεκαηηθά δηάθνξσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ , απνζεκαηηθά απφ απαιιαζζφκελα ηεο
θνξνινγίαο έζνδα . ε πεξίπησζε πιήξνπο δηαλνκήο ηνπο ζα θαηαβιεζεί αληίζηνηρνο θφξνο
ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή.
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4.17 Αλάιπζε ησλ δαλείσλ
Ο όκηινο

Ζ εηαηξεία

30/9/2014

31/12/2013

30/9/2014

31/12/2013

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα

1.953.490,05

2.607.052,40

1.953.490,05

2.605.959,93

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα

1.470.509,55

1.045.718,99

1.463.315,00

1.017.730,87

χλνιν δαλείσλ

3.423.999,60

3.652.771,39

3.416.805,05

3.623.690,80

Σα πνζά ησλ δαλείσλ πνπ είλαη πιεξσηέα εληφο ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ
Ηζνινγηζκνχ , ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρππξφζεζκα ελψ απηά πνπ είλαη πιεξσηέα κεηά απφ έλα
έηνο ραξαθηεξίδνληαη σο καθξνπξφζεζκα.
Οη εχινγεο αμίεο ησλ δαλείσλ ηνπ νκίινπ ηαπηίδνληαη πεξίπνπ κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο. Σν ζχλνιν ησλ
δαλείσλ ηνπ νκίινπ είλαη ζε επξψ.
Σα καθξνπξφζεζκα δάλεηα αλαιχνληαη σο εμήο:
Ο όκηινο

Ζ εηαηξεία

30/9/2014

31/12/2013

30/9/2014

31/12/2013

Μεηαμχ 1 θαη 2 εηψλ

336.000,00

548.072,39

336.000,00

546.979,92

Μεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ

1.113.490,05

1.218.980,01

1.113.490,05

1.218.980,01

504.000,00

840.000,00

504.000,00

840.000,00

1.953.490,05

2.607.052,40

1.953.490,05

2.605.959,93

Πάλσ απφ 5 έηε
χλνιν

Σνλ Ηνχιην θαη ην Ννέκβξην ηνπ 2007 ππνγξάθεθαλ νη ζπκβάζεηο ξχζκηζεο ηνπ ζπλνιηθνχ κέρξη
30.6.2006 καθξνπξφζεζκνπ θαη βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο απφ
ηξεηο ηξάπεδεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 5.082.738,66, ζε έλα γηα θάζε κία ηξάπεδα καθξνπξφζεζκν
ρξενιπηηθφ δάλεην 10 εηνχο δηάξθεηαο (1.7.2006 – 31.12.2006), κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο

θαη

Οηθνλνκηθψλ

αξηζκ.

15075/Β657/5.4.2006,

2/18872/0025/19.4.2006,

2/42811/20.3.2007 θαη 2/40355/10.7.2007).
Σν επηηφθην ηνπ δαλείνπ νξίδεηαη ζην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ ειιεληθνχ
δεκνζίνπ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο πνπ ηζρχεη θαηά

ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ

εθηνθηζκνχ,

πξνζαπμεκέλν θαηά 70% πιένλ ηεο εηζθνξάο ηνπ Ν. 128/1975 (0,6%). Ζ εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ
πιένλ ησλ ηφθσλ ηεο πεξηφδνπ (ράξηηνο) 1.7.2006-31.12.2007 , κε λεφηεξε Τπνπξγηθή απφθαζε (αξ.
2/88685/0025/31.12.2008) νξίζηεθε λα γίλεη ζε δέθα έμη (16) ηζφπνζεο , ζπλερείο θαη δηαδνρηθέο
εμακεληαίεο δφζεηο ζηηο 30/6 θαη 31/12 θάζε έηνπο. Ζ πξψηε δφζε θαηαβιήζεθε ζηηο 30.6.2009 θαη ε
ηειεπηαία ζα θαηαβιεζεί ζηηο 31.12.2016 .
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4.18 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
- Γελ πθίζηαλην θαηά ηελ 30/9/2014 ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε Πξνκεζεπηέο , Διιεληθφ
Γεκφζην , Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο θαη Πηζησηέο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο .
- Ζ αλάιπζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο θαη ινηπνχο πηζησηέο ηεο εηαηξείαο έρεη σο εμήο:
Ο όκηινο

Ζ εηαηξεία

30/9/2014

31/12/2013

30/9/2014

31/12/2013

14.281.051,28

14.744.036,33

92.176,60

154.173,12

1.385.773,60

985.301,80

12.327,08

5.549,90

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ

329.641,43

211.839,37

58.740,27

52.978,57

Μεξίζκαηα πιεξσηέα

827.323,20

94.458,96

3.366,97

3.366,97

Φφξνη - ηέιε

784.038,97

1.350.559,07

54.730,49

4.141,52

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί

206.892,14

480.299,58

3.173,13

10.984,51

Δμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα

179.616,00

141.587,47

18.166,00

65.684,87

Δζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ

249.920,00

202.600,00

57.220,00

0,00

85.454,65

104.677,89

25.387,45

15.061,08

400.040,01

0,00

400.040,01

0,00

1.274.654,80

1.421.805,16

286.678,67

296.220,69

20.004.406,08

19.737.165,63

1.012.006,67

608.161,23

Πξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο πιεξσηέεο

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο
Απφδνζε ζε κεηφρνπο ιφγσ κείσζεο
Μ.Κ.
Λνηπέο ππνρξεψζεηο

4.19 Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 92.000 αθνξά θαηά πνζφ επξψ 52.000 ζε
ζρεκαηηζζείζα απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ πξφβιεςε γηα έμνδα θαη θαηά ην ππφινηπν πνζφ
επξψ 40.000 ηηο ζρεκαηηζζείζεο ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο απφ ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ
πξνβιέςεηο γηα θφξνπο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηνλ θνξνινγηθφ
έιεγρν ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ.
Οη αλέιεγθηεο ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά
παξαθάησ ζηελ παξάγξαθν 5.2
4.20 Φόξνο εηζνδήκαηνο
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί ζηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2014 θαη 1/1-30/9/2013 ππνινγίζζεθε
κε ζπληειεζηή 26% .
Γηα ηηο πθηζηάκελεο θαηά ηελ 30/9/2014 θαη θαηά ηελ 30/9/2013 πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ
θνξνινγηθήο θαη ινγηζηηθήο βάζεο ππνινγίζζεθε αλαβαιιφκελνο θφξνο γηα κελ ηελ κεηξηθή θαη ηηο
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Διιάδα κε ζπληειεζηή 26% γηα δε
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ηελ ελνπνηνχκελε εηαηξεία πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ εξβία κε ζπληειεζηή 15% θαη 10%
αληίζηνηρα.
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ έρεη επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα αλαιχεηαη σο εμήο:
Ο φκηινο

Ζ εηαηξεία

1/1-30/9/2014

1/1-30/9/2013

-294.617,64

-503.984,28

0,00

0,00

250.463,70

408.729,69

51.597,11

184.411,67

Φφξνο κεξηζκάησλ

-118.975,50

-86.543,66

-118.975,50

-86.543,66

χλνιν

-163.129,44

-181.798,25

-67.378,39

97.868,01

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο

1/1-30/9/2014

1/1-30/9/2013

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο έρεη σο εμήο:
Ο φκηινο

Ζ εηαηξεία

1/1-30/9/2014

1/1-30/9/2013

1/1-30/9/2014

1/1-30/9/2013

-630.069,46

1.146.594,92

308.290,03

525.928,23

683.014,55

0,00

683.014,55

0,00

Κέξδε /Εεκίεο πξν θφξσλ
Εεκίεο επί ησλ νπνίσλ δελ αλαγλσξίζζεθε αλαβαι.
Φφξνο
Δηζφδεκα πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θφξν
Έμνδα
πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο
ζθνπνχο

0,00

0,00

-1.189.755,00

-346.174,64

135.845,40

317.149,13

0,00

182.268,62

Κέξδε ππαγφκελα ζε θφξν εηζνδήκαηνο

188.790,49

1.463.744,05

-198.450,42

362.022,21

-44.153,94

-374.537,50

51.597,11

-94.125,78

πκπιεξ. θφξνο 3% επί εηζνδεκάησλ απφ αθίλεηα

0,00

-1.870,74

0,00

0,00

Πξφβιεςε θφξνπ εηζνδήκαηνο αλέιεθησλ ρξήζεσλ

0,00

0,00

0,00

0,00

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ
Δπίδξαζε
απφ
κεηαβνιή
αλαβαιιφκελνπ θφξνπ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

281.153,65

0,00

278.537,45

Φφξνο κεξηζκάησλ

-118.975,50

-86.543,66

-118.975,50

-86.543,66

χλνιν

-163.129,44

-181.798,25

-67.378,39

97.868,01

Φφξνο ππνινγηζκέλνο
ζπληειεζηή ηεο εηαηξείαο

κε

ηνλ

θνξνινγηθφ

ζπληειεζηψλ

4.21 Αλάιπζε ησλ θεξδώλ θαηά κεηνρή
Σα βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο , κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν
αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ , εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ
πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε.
Ο Όκηινο

Καζαξά θέξδε

Ζ εηαηξεία

30/9/2014

30/9/2013

30/9/2014

30/9/2013

-793.198,90

964.796,67

240.911,64

623.796,24
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Καηαλέκνληαη ζε
Μεηφρνπο εηαηξείαο

-783.126,37

671.660,87

240.911,64

623.796,24

Μεηφρνπο κεηνςεθίαο

-10.072,53

293.135,80

-

-

ηαζκηζκέλνο κέζνο
αξηζκφο κεηνρψλ

13.230.000

13.230.000

13.230.000

13.230.000

-0,0592

0,0508

0,0182

0,0472

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο
αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €)

4.22 Αλαπξνζαξκνγέο θνλδπιίσλ κεηξηθήο εηαηξείαο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ
ΗΟΛΟΓΗΜΟ
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ
Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο-ζπγγελείο
εηαηξείεο
Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
χλνιν
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Υξεκαηννηθ. πεξ. ζηνηρεία πνπ απνη. εχινγε
αμία κέζσ απνηειεζκάησλ.
Σακηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
χλνιν
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
ΠΑΘΖΣΗΚΟ
ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ
Δθδνζέλ θεθάιαην
Κεθάιαην ππέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο
Λνηπά απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λέν
χλνιν
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Γάλεηα
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο παξνρψλ απνρψξεζεο
πξνζσπηθνχ
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΑ

ΑΠΟΡΡΟΦ/Α

ΑΝΑΠΡΟ/ΜΔΝΑ

30/9/2013

ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ

30/9/2013

279.195,78
3.403.402,14
9.449,64
16.238.147,00
20.317,43
19.950.511,99

2.401.132,29
4.927.319,41

2.112.318,42
0,00
560.642,97

2.391.514,20
3.403.402,14
570.092,61

-541.000,00 15.697.147,00
0,00
20.317,43
2.131.961,39 22.082.473,38

0,00
649.780,57

2.401.132,29
5.577.099,98

9.816,00
78.559,83
7.416.827,53
27.367.339,52

0,00
9.816,00
495,48
79.055,31
650.276,05
8.067.103,58
2.782.237,44 30.149.576,96

3.969.000,00
5.057.274,63
9.053.744,22
3.982.591,51
804.740,49
22.867.350,85

0,00
3.969.000,00
0,00
5.057.274,63
0,00
9.053.744,22
0,00
3.982.591,51
175.600,33
980.340,82
175.600,33 23.042.951,18

527.449,89
2.001.132,99

2.184.000,00
-23.188,22

2.711.449,89
1.977.944,77

44.500,00
9.820,00

0,00
0,00

44.500,00
9.820,00
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χλνιν
ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα
χλνιν
ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

2.582.902,88
468.559,45
0,00
1.448.526,34
1.917.085,79
27.367.339,52

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΩ
Κχθινο εξγαζηψλ
Κφζηνο πσιεζέλησλ
Μηθηφ απνηέιεζκα
Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο
χλνιν
Έμνδα δηαζέζεσο
Έμνδα δηνηθήζεσο
Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
Έζνδα απφ ζπκκεηνρέο
Κέξδε πξν θφξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

3.275.353,18
-2.337.214,52
938.138,66
68.828,41
1.006.967,07
-579.773,00
-213.890,49
-147.284,19
-141.007,74
346.174,64
271.186,29
164.910,47
436.096,76

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο

2.160.811,78

4.743.714,66

34.010,47
502.569,92
75.814,86
75.814,86
336.000,00
1.784.526,34
445.825,33
2.362.911,12
2.782.237,44 30.149.576,96

822.943,07
-103.323,60
719.619,47
604,44
720.223,91
0,00
-351.012,18
-510,34
-113.959,45
0,00
254.741,94
-67.042,46
187.699,48

4.098.296,25
-2.440.538,12
1.657.758,13
69.432,85
1.727.190,98
-579.773,00
-564.902,67
-147.794,53
-254.967,19
346.174,64
525.928,23
97.868,01
623.796,24

5. Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο
5.1. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
i)

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ (πσιήζεηο αγαζψλ θαη

ππεξεζηψλ , αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ , ππφινηπα ηέινπο πεξηφδνπ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ
ηηο κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγέο ) ηεο εηαηξείαο κε ηηο ζπγαηξηθέο θαη ηηο ζπγγελείο εηαηξείεο ηεο.

Πσιήζεηο
Αγαζψλ θαη
Τπεξεζηψλ

Έζνδα
πκκεηνρψλ

Αγνξέο
Αγαζψλ θαη
Τπεξεζηψλ

Απαηηήζεηο

Τπνρξεψζεηο

CALIN A.E.

-

1.189.755,00

-

1.071.452,50

-

ΛΖΣΩ Α.Δ.

-

-

-

-

-

-

1.189.755,00

-

1.071.452,50

-

Θπγαηξηθέο εηαηξείεο

Κακηά εγγχεζε δελ έρεη δνζεί ε ιεθζεί απφ ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε. Δπίζεο δελ έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί θακηά πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο απφ ζπλδεκέλα κέξε.
Σα έζνδα ζπκκεηνρψλ αθνξνχλ ζε κεξίζκαηα. Οη απαηηήζεηο απφ ηελ CALIN A.E. αθνξνχλ ζε
κεξίζκαηα ηεο ρξήζεο 2013 πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηεο ζπγαηξηθήο θαη
δελ είραλ εθηακηεπζεί κέρξη θαη ηηο 30.9.2014 .
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ii) Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
- Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο γηα πεξίνδν 1/130/9/2014 θαη 1/1-30/9/2013 αλήιζαλ ζην πνζφ επξψ 4.338,40 θαη επξψ 780,04 αληίζηνηρα.
- Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ γηα ηελ
πεξίνδν 1/1-30/9/2014 θαη γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/9/2013 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ επξψ 803.150,00
θαη επξψ 828.500,00 αληίζηνηρα . Οη ππνρξεψζεηο ησλ ελ ιφγσ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ απφ ηηο
παξαπάλσ ακνηβέο πξνο ηα κέιε ησλ Γηνηθήζεσλ ηνπο

θαηά ηελ 30/9/2014 θαη ηελ 30/9/2013

αλεξρφηαλ ζην πνζφ 9.023,87 θαη 0,00 αληίζηνηρα.
- Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ θαη ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ
πκβνπιίσλ ηνπο.
5.2 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο
Ννκηθά ζέκαηα:
- Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ
νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηψλ ηνπ
Οκίινπ.
Κεθαιαηαθέο δεζκεύζεηο:
- Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ζπλνιηθνχ
πνζνχ επξψ 1.900.000 . Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ δελ
πθίζηαληαη εκπξάγκαηα ή άιια βάξε.
Γεζκεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία:
- Γελ ππάξρνπλ δεζκεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ.
Λνηπά :
- Ο φκηινο έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε Σξάπεδεο , ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια
ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο.
Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο.
Οη ρνξεγεζείζεο ηξαπεδηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 30/9/2014
θαη 31/12/2013 είραλ σο εμήο :
Ο όκηινο
30/9/2014 31/12/2013
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα
εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ

1.036.251,15

860.597,37

Ζ εηαηξεία
30/9/2014
31/12/2013
482.023,15
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- Ζ Μεηξηθή εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηελ ρξήζε 2010. Οη ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ
νκίινπ δελ έρνπλ ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο
Δηαηξία

Αλέιεγθηεο
Υξήζεηο

CALIN Α.Δ.
ΛΖΣΩ Α.Δ.
HARMONY CRUISES Α.Ν.Δ.
ΔΛΒΔ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΔΠΔ (ζε αδξάλεηα)
LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD

2009-2010
2007-2010
2002-2013
2007-2013

Έρεη ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε γηα θφξνπο θαη ζπλαθείο επηβαξχλζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ
απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ παξαπάλσ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ γηα κελ ηελ κεηξηθή πνζνχ
επξψ 0,00 γηα δε ηνλ φκηιν ζπλνιηθά πνζνχ επξψ 40.000,00 .
.

5.3 Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ
Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ 30/9/2014 ήηαλ γηα ηνλ Όκηιν 510 άηνκα
θαη γηα ηελ Δηαηξεία 12 άηνκα , ελψ θαηά ηελ 30/9/2013 ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ήηαλ γηα
ηνλ Όκηιν 492 άηνκα θαη γηα ηελ Δηαηξία 18 άηνκα .
5.4 Δπνρηθόηεηα - Πεξηνδηθόηεηα
Οη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε επνρηθφηεηα – πεξηνδηθφηεηα ζηνλ θχθιν
δξαζηεξηφηεηαο ηνπο.
Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη ζην δεχηεξν ηξίκελν θάζε έηνπο ινγηζηηθνπνηνχληαη ηα κεξίζκαηα
πξφζνδνη απφ ηηο εηαηξείεο ζπκκεηνρήο ηεο.
5.6 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνύ
Σελ 22/10/2014 νινθιεξψζεθε ε πψιεζε απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
ζηελ εηαηξεία CALIN A.E. πνζνζηνχ 50,9996% , έλαληη ηηκήκαηνο πνζνχ επξψ 11.500.000,00.
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ κεηαβίβαζεο θαη ε επίδξαζε ηνπο ζα απεηθνληζζνχλ ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ (31/12/2014).
Γελ έρεη ζπκβεί θάπνην άιιν γεγνλφο ην νπνίν λα επεξεάδεη είηε ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε είηε ηελ
επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηνπ νκίινπ απφ ηηο 30 επηεκβξίνπ 2014 έσο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ
παξφληνο.
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Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο , 26 Ννεκβξίνπ 2014

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..
& ΓΗΔΤΘ. ΤΜΒΟΤΛΟ

ΣΖΛΔΜΑΥΟ
ΚΗΣΗΚΟΠΟΤΛΟ
Α.Σ. ΑΒ 732602

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ηνπ Γ..

RONALD BARKSHIRE
A.Γ. 702014378/98
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Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
ΚΟΓΚΑΛΗΓΖ
Α.Σ. ΑΔ 203573

26

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.

Ενδιάμεζες Οικονομικές Καηαζηάζεις
Περιόδοσ 1 Ιανοσαρίοσ έως 30 Σεπηεμβρίοσ 2014 – ποζά ζε εσρώ

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.

Ενδιάμεζες Οικονομικές Καηαζηάζεις
περιόδοσ 1 Ιανοσαρίοσ έως 30 Σεπηεμβρίοσ 2014 – ποζά ζε εσρώ

28

