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Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ησλ  νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ : 26  Ννεκβξίνπ  2014

30/9/2014 31/12/2013 30/9/2014 31/12/2013 1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 10.726.013,23 10.386.452,54 2.265.681,16 2.302.760,37 (1.401.525,95) (140.196,38) 308.290,03 525.928,23

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 3.341.412,07 3.387.904,61 3.341.412,07 3.387.904,61 771.456,49 1.286.791,30  -  - 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 826.042,93 902.689,13 534.880,45 563.020,01

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4.935.492,16 4.434.760,65 3.037.464,43 15.707.464,43 643.660,58 794.450,60 168.548,63 178.614,99

Απνζέµαηα 9.856.038,39 10.208.141,04 1.502.080,00 2.232.428,94 434.200,00 54.451,38 434.200,00 84.051,38

Απαηηήζεηο από πειάηεο 8.615.606,36 10.847.124,95 2.485.446,25 2.654.259,19 (1.781,41) (561,53)  -  - 

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7.846.471,33 8.451.908,58 2.416.687,56 1.432.410,16  -  -  -  - 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα 

γηα πώιεζε  -  - 11.500.000,00  - 8.334,10 (8.118,67) (1.057.587,02) (346.947,20)

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 46.147.076,47 48.618.981,50 27.083.651,92 28.280.247,71 182.449,84 272.472,91 154.058,37 254.967,19

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 426.713,02 (120.437,82) 380.348,94 316.422,36

Μεηνρηθό Κεθάιαην 3.969.000,00 3.969.000,00 3.969.000,00 3.969.000,00 215.515,33 571.173,13 (161.811,12) (74.396,08)

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 10.824.890,40 12.005.129,02 16.927.440,67 17.949.229,04 12.141,79 (2.696.690,75) 3.815,61 (2.510.742,81)

Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 14.793.890,40 15.974.129,02 20.896.440,67 21.918.229,04

Γηθαηώµαηα Μεηνςεθίαο (β) 6.564.575,70 7.718.404,29  -  - (185.678,70) (258.012,00) (157.287,43) (240.506,28)

Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β) 21.358.466,10 23.692.533,31 20.896.440,67 21.918.229,04  -  -  -  - 

Μαθξνπξόζεζµεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 1.953.490,05 2.607.052,40 1.953.490,05 2.605.959,93 364.687,77 2.087.804,69  -  - 

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 790.380,50 737.118,00 1.758.399,53 2.130.166,64 1.470.172,86 1.843.126,86 72.576,01 (1.812.608,22)

Βξαρππξόζεζµεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 1.470.509,55 1.045.718,99 1.463.315,00 1.017.730,87

Λνηπέο βξαρππξόζεζµεο ππνρξεώζεηο 20.574.230,27 20.536.558,80 1.012.006,67 608.161,23  - (15.967,38)  - (15.967,38)

Σύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 24.788.610,37 24.926.448,19 6.187.211,25 6.362.018,67 (379.463,25) (237.390,47) (77.858,49) (3.963,39)

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 46.147.076,47 48.618.981,50 27.083.651,92 28.280.247,71 2.000,00  - 2.000,00  - 

4.978,41 8.118,67 120,02 772,56

 -  - 129.630,98 591.176,04

(1.361.310,72) (942.030,81)  -  - 

(1.733.795,56) (1.187.269,99) 53.892,51 572.017,83

1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013 1/7-30/9/2014 1/7-30/9/2013

Κύκλορ επγαζιών 1.660.293,55 4.098.296,25 451.378,04 1.095.412,31  - (261.459,99)  - (261.459,99)

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 539.187,09 1.657.758,13 150.580,02 619.240,51  - 2.270.000,00  - 2.270.000,00

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (714.214,12) 433.948,22 (187.903,80) 147.790,10 (206.885,75) (1.060.152,07) (206.885,75) (1.060.152,07)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 308.290,03 525.928,23 (238.191,08) (6.858,82)  -  -  - (4.432,26)

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) 240.911,64 623.796,24 (244.471,70) (15.235,03) (551.110,00) (172.580,89)  -  - 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (865.800,00) (734.087,37) (865.800,00)  - (757.995,75) 775.807,05 (206.885,75) 943.955,68

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (624.888,36) (110.291,13) (1.110.271,70) (15.235,03) (1.021.618,45) 1.431.663,92 (80.417,23) (296.634,71)

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) 0,0182 0,0472 (0,0185) (0,0012) 6.812.942,76 4.919.908,66 155.577,31 375.690,02

Κέξδε/(δεκηέο)πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (545.665,49) 592.815,87 (131.389,58) 252.074,89 5.791.324,31 6.351.572,58 75.160,08 79.055,31

Σσνετιζόμενες 

δραζηηριόηηηες

Διακοπείζες 

δραζηηριόηηηες Σύνολο

Σσνετιζόμενες 

δραζηηριόηηηες

Διακοπείζες 

δραζηηριόηηηες Σύνολο

Σσνετιζόμενες 

δραζηηριόηηηες

Διακοπείζες 

δραζηηριόηηηες Σύνολο

Σσνετιζόμενες 

δραζηηριόηηηες

Διακοπείζες 

δραζηηριόηηηες Σύνολο

Κύκλορ επγαζιών 13.759.090,78 30.318.728,16 44.077.818,94 17.237.100,32 26.995.278,94 44.232.379,26 4.519.804,63 9.676.104,12 14.195.908,75 5.562.858,45 8.407.135,21 13.969.993,66

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 5.223.005,08 11.903.487,02 17.126.492,10 6.967.502,19 10.765.369,24 17.732.871,43 1.608.132,43 3.775.739,18 5.383.871,61 2.420.758,44 3.520.887,93 5.941.646,37

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (1.210.742,02) 888.116,06 (322.625,96) 124.157,85 1.371.475,28 1.495.633,13 (547.091,57) 103.891,20 (443.200,37) (55.196,45) 491.317,28 436.120,83

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ (1.401.525,95) 771.456,49 (630.069,46) (140.196,38) 1.286.791,30 1.146.594,92 (609.039,05) 59.974,56 (549.064,49) (139.912,21) 456.986,53 317.074,32

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (1.348.216,70) 555.017,80 (793.198,90) 64.352,40 900.444,27 964.796,67 (536.516,54) 39.441,18 (497.075,36) (112.645,60) 327.625,82 214.980,22

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (1.066.183,23) 283.056,86 (783.126,37) 212.437,89 459.222,98 671.660,87 (328.618,96) 20.114,85 (308.504,11) (44.535,82) 167.087,86 122.552,04

    - Δικαιώματα μειοψηφίας (282.033,47) 271.960,94 (10.072,53) (148.085,49) 441.221,29 293.135,80 (207.897,58) 19.326,33 (188.571,25) (68.109,78) 160.537,96 92.428,18

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (855,80)  - (855,80) 4.486,28  - 4.486,28 (603,72)  - (603,72) 236,60  - 236,60

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (1.349.072,50) 555.017,80 (794.054,70) 68.838,68 900.444,27 969.282,95 (537.120,26) 39.441,18 (497.679,08) (112.409,00) 327.625,82 215.216,82

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (1.066.395,47) 283.056,86 (783.338,61) 213.705,32 459.222,98 672.928,30 (328.758,29) 20.114,85 (308.643,44) (44.481,16) 167.087,86 122.606,70

    - Δικαιώματα μειοψηφίας (282.677,03) 271.960,94 (10.716,09) (144.866,64) 441.221,29 296.354,65 (208.361,97) 19.326,33 (189.035,64) (67.927,84) 160.537,96 92.610,12

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) (0,0806) 0,0214 (0,0592) 0,0161 0,0347 0,0508 (0,0248) 0,0015 (0,0233) (0,0034) 0,0126 0,0093

Κέξδε/(δεκηέο)πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ -567.081,44 1.746.943,56 1.179.862,12 918.608,44 2.066.058,70 2.984.667,14 -328.718,11 436.931,38 108.213,27 206.925,84 731.189,93 938.115,77

  ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

30/9/2014 30/9/2013 30/9/2014 30/9/2013

Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  έλαξμεο πεξηόδνπ (01/01/2014 

θαη 01/01/2013 αληίζηνηρα) 23.692.533,30 23.636.629,72 21.918.229,03 23.429.941,46

Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα µεηά από θόξνπο 

(ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) -794.054,70 969.282,95 -624.888,36 -122.390,28

Μείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κεηξηθήο εηαηξείαο -396.900,00 -264.600,00 -396.900,00 -264.600,00

Πιεξσζέληα κεξίζκαηα -1.143.112,50 -332.603,40  -  - 

Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  ιήμεο πεξηόδνπ (30/9/2014 θαη 

30/9/2013 αληίζηνηρα) 21.358.466,10 24.008.709,27 20.896.440,67 23.042.951,18

   12. Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο αθνξνύλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 :

30/9/2014 30/9/2013 30/9/2014 30/9/2013

     - Έζνδα  -  - 1.189.755,00 346.174,64

     - Έμνδα  -  -  -  - 

      - Απαηηήζεηο  -  - 1.071.452,50 420.073,61

      -Υπνρξεώζεηο  -  -  -  - 

      -Σπλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 832.838,40 803.930,04 4.338,40 780,04

     - Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο  -  -  -  - 

     -Υπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 9.023,87  -  -  - 

Φξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπέηζεο δξαζηεξηόηεηεο

Μείνλ:

Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεµέλα

Καηαβεβιεµέλνη θόξνη 

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ , ζπγγελώλ , θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ 

επελδύζεσλ

Αγνξά ελζώµαησλ θαη άϋισλ παγίσλ  ζηνηρείσλ 

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώµαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ

Τόθνη εηζπξαρζέληεο

Μεξίζµαηα πιεξσζέληα

Μεξίζµαηα εηζπξαρζέληα 1.2 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

 Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ

Υπηµαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

2η Δναλλακηική : Έμμεζη μέθοδορ

Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

Δμνθιήζεηο δαλείσλ

Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

Πιένλ/ µείνλ πξνζαξµνγέο γηα µεηαβνιέο ινγαξηαζµώλ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεµάησλ

Λεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπηµαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

(γ)
Καθαπή αύξηζη / (µείωζη) ζηα ηαµειακά διαθέζιµα και ιζοδύναµα 

πεπιόδος (α) + (β) + (γ)

Ο Όμιλος

1/7-30/9/2014 1/7-30/9/2013

Ταµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα έλαξμεο πεξηόδνπ 

Η Εταιρεία

Σαµειακά διαθέζιµα και ιζοδύναµα λήξηρ πεπιόδος

1/1-30/9/2013

 Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ

«ΔΛΒΔ  Α.Β.Δ.Δ.»
ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.  20512830000 - ΑΡ.Μ.Α.Δ.  15832/06/Β/87/32

Έδπα : Άγιορ Ανδπέαρ  T.Κ. 640 07 Καβάλα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ   από 1 Ιανοςαπίος 2014 έωρ 30 επηεμβπίος  2014

Σύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 4/507/28.04.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο

Ο Όμιλος

1.4 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Η εηαιρεία

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Απνζβέζεηο

Πξνβιέςεηο

1.1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΘΔΗ

 Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ

Η εηαιρία

Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Λνηπέο κε ηακεηαθέο θηλήζεηο

Απνηειέζµαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεµηέο) επελδπηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 

Ο Όμιλος

Ο Όμιλος

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα

1/1-30/9/2014

Κέξδε/(δεκίεο)  πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)

Κέξδε/(δεκίεο)  πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)

Πιένλ / µείνλ πξνζαξµνγέο γηα:

ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β)

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α) 

 Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ

Άγηνο Αλδξέαο Καβάια  , 26 Ννεκβξίνπ  2014

1.3 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Η εηαιρεία

Η εηαιρεία

1.2 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

Ο Όμιλος

Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

 Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ

Τα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο , πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  , ζηνρεύνπλ ζε µία γεληθή ελεµέξσζε γηα ηελ νηθνλνµηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζµαηα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο  ΔΛΒΔ  Α.Β.Δ.Δ. Σπληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε 
, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ε άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε , λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηδηθηύνπ ηνπ εθδόηε ,  όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο  ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή  όπνηε απηή 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ.
& Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο

Τειέκαρνο Κηηζηθόπνπινο
Α.Τ. ΑΒ 732602

Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Σ.

Ronald Barkshire
A.Γ.  702014378/98

Ο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο

Παλαγηώηεο Κνγθαιίδεο
Α.Τ. ΑΔ 203573

1. Έρνπλ ηεξεζεί νη ίδηεο Λνγηζηηθέο Αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο 2013. 2. 
Οη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο ηνπο , ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθό ηνπο θεθάιαην 
θαζώο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζεο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  , παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 1 ησλ 
ελδηάκεζσλ  νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 3. Σηηο 10/10/2013 εγθξίζεθε ε ζπγρώλεπζε  ησλ εηαηξεηώλ "ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ." θαη ηεο θαηά 100% 
ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο " ECOJOULE SOLAR Α.Δ. " κε απνξξόθεζε ηεο δεύηεξεο από ηελ πξώηε ζύκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 67-68 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 θαη ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Ν. 2166/93 κε ινγηζηηθή ελνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνηρείσλ ηεο 
ζπγαηξηθήο , όπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην Ιζνινγηζκό κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο 31/12/2012. Τα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο " Δηαηξείαο"  
αθνξνύλ ηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο "ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ." θαη ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο " ECOJOULE SOLAR Α.Δ. 
" .  4.  Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηώλ ηνπ νκίινπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 5.2 ησλ  
ελδηάκεζσλ  νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.   5. Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηώζεηο ζπλνιηθνύ 
πνζνύ επξώ  1.900.000. Δπί ησλ ινηπώλ εηαηξεηώλ ηνπ νκίινπ δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα ή άιια βάξε.  6. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή 
ππό δηαηηεζία δηαθνξέο θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή
ιεηηνπξγία ησλ  εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ.  7.  Αξηζκόο απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνύ  ηελ 30/9/2014 :  Οκηινο άηνκα  510 , Δηαηξεία άηνκα  
12  θαη 30/9/2013 : Όκηινο 492 άηνκα  , Δηαηξεία άηνκα  18 . 8. Οη ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 
αλέξρνληαη γηα ηνλ όκηιν ζε επξώ  40.000 .Γελ ππάξρνπλ  πξνβιέςεηο  γηα επίδηθεο ε ππό δηαηηεζία δηαθνξέο , πθίζηαηαη ινηπέο 
πξνβιέςεηο πνζνύ επξώ  52.000. 9. Σην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ δελ ππάξρνπλ κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη 
είηε από ηελ ίδηα είηε από ζπγαηξηθέο ε ζπγγελείο ηεο επηρεηξήζεηο   10. Τα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο πνπ θαηαρσξήζεθαλ 
απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα γηα ηνλ όκηιν αθνξνύλ ζε  ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από ηελ κεηαηξνπή εθκεηαιιεύζεσλ ζην εμσηεξηθό
θαη γηα ηελ κεηξηθή εηαηξεία αθνξνύλ ζε  δηαθνξά από απνηίκεζε ζπγαηξηθήο ζηελ εύινγε αμία  11. Σηα  κε θπθινθνξνύληα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε πεξηιακβάλεηαη ε ζπγαηξηθή εηαηξεία CALIN A.E. ε πώιεζε ηεο νπνίαο νινθιεξώζεθε 
ζηηο .22/10/2014. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΦΑ 5 παξνπζηάδεηαη σο δηαθνπείζα δξαζηεξηόηεηα (ζεκ.  4.11 ησλ Οηθνλνκηθώλ  
Καηαζηάζεσλ).


