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ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

(ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2015) 

 

Ζ παξνχζα Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε, ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3556/2007 

θαη πεξηιακβάλεη : 
 

 Σηο Δμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην Α΄ εμάκελν ηεο ρξήζεσο 2015, 

 Σελ εμακεληαία έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

 Σηο δειψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη  

 Σα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηφδνπ 1.1.2015 – 30.6.2015. 

 

Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΛΒΔ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ Α.Δ.  ζηηο 28 Απγνχζηνπ 2015 θαη έρνπλ 

δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξείαο, ζηε δηεχζπλζε 

www.elvesa.gr . Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δεκνζηεπζέληα ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ζηνρεχνπλ 

ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

πληζηνχκε, επνκέλσο ζηνλ αλαγλψζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή 

άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο www.elvesa.gr πνπ 

αλαξηψληαη νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαζψο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή φπνηε 

απηή απαηηείηαη. 

 

Γηα ηελ εηαηξία ΔΛΒΔ   Α.Β.Δ.Δ. 

 

 

Σειέκαρνο Κηηζηθφπνπινο 

Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
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    ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

 

  

 Γειψζεηο Δθπξνζψπσλ  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

 

 Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

 

 Έθζεζε Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 

 

 

 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 Ηνπλίνπ 2015  
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ΓΖΛΩΔΗ ΔΚΠΡΟΩΠΩΝ  ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

(σύμυωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 τοσ Ν. 3556/2007) 
 
Οη 

1. Σειέκαρνο Κηηζηθφπνπινο , Πξφεδξνο ηνπ Γ.. & Γηεπζχλσλ χκβνπινο                             

2. Ronald  Barkshire   ,  Αληηπξφεδξνο ηνπ  Γ..                                 

3. Παζράιεο Κηηζηθφπνπινο ,  Μέινο ηνπ Γ..  

 

ΓΖΛΩΝΟΤΜΔ ΟΣΗ 

 

α. εμ φζσλ γλσξίδνπκε νη εμακεληαίεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

εηαηξίαο ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ. γηα ηελ πεξίνδν 01/01/2015 - 30/06/2015, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ 

ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα  Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά 

ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα 

πεξηφδνπ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν , ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3556/2007. 

 

β. ε εμακεληαία έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3556/2007. 

 

Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο, 28 Απγνχζηνπ 2015 

 

 
Οη βεβαηνχληεο 

 
 
   Σειέκαρνο Κηηζηθφπνπινο                   Ronald  Barkshire                     Παζράιεο Κηηζηθφπνπινο                
 
 
 
 
         Πξφεδξνο ηνπ Γ..                       Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ..                       Μέινο ηνπ Γ.. 
    & Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
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ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ 

ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 γηα ηελ πεξίνδν 1.1.2015-30.6.2015  
 

Ζ παξνχζα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3556/2007 θαη ηηο απνξξένπζεο απφ ηνλ Νφκν απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 

θνπφο ηεο Έθζεζεο είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ: 

 Γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ πνξεία ηνπ Οκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξείαο θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. 

 Γηα ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο 

νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο. 

 Γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία θαηά ην 

δεχηεξν εμάκελν ηεο ππφ εμέηαζεο ρξήζεο θαη  

 Γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ έγηλαλ κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ κεξψλ. 

( ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 24). 

 

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 1ο ΔΞΑΜΗΝΟΤ – ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

 

Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ αγνξά θαηά ην πξψην εμάκελν ηεο 

ρξήζεο 2015, ε πνξεία ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. πγθεθξηκέλα: 

Όκηινο : 

Οη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο  αλήιζαλ ζην εμάκελν ζε 9.465 ρηι. 

επξψ έλαληη 9.239 ρηι. επξψ ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2014, παξνπζηάδνληαο αχμεζε  πνζνχ 226 ρηι. 

επξψ ε πνζνζηνχ 2,45%.   Ζ αχμεζε  απηή , αλ ιεθζνχλ ππφςε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη 

γεληθφηεξα ε αγνξά αιιά θαη νη επηκέξνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη ν φκηινο , 

θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή . 

Σα κηθηά θέξδε  ηνπ νκίινπ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν 

απμήζεθαλ  θαηά  πνζφ 293 ρηι. επξψ ε πνζνζηφ 8,10% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2014 

θαη αλήιζαλ ζε 3.907 ρηι. επξψ έλαληη  3.614 ρηι. επξψ ην 2014, ελψ ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο 

παξνπζίαζε κηθξή αχμεζε   θαη αλήιζε ζε 41,28% έλαληη  πνζνζηνχ 39,11% πνπ ήηαλ ην πεξζηλφ 

εμάκελν. 

Σα θαζαξά απνηειέζκαηα  πξν θόξσλ ήηαλ θέξδε πνζνχ 76 ρηι. επξψ έλαληη δεκηψλ 792 ρηι. 

επξψ πέξζη. Ζ βειηίσζε ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ  νθείιεηαη  θαηά θχξην ιφγν  

ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ε νπνία παξνπζίαζε ζεακαηηθή βειηίσζε ζηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2015 κε 
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θέξδε πξν θφξσλ πνζνχ 5 ρηι. επξψ έλαληη δεκηψλ πνζνχ 644 ρηι. επξψ (αθαηξνπκέλσλ ησλ 

εζφδσλ απφ ζπκκεηνρέο) πέξζη, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ βειηίσζε ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο , ζηελ κείσζε ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο θαη ησλ  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ σο πνζνζηφ 

επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ζηα έζνδα απφ ηα ρξεφγξαθα. Ζ βειηίσζε ησλ αλσηέξσ κεγεζψλ 

θάιπςε θαη ηε δεκηά πνπ πξνέθπςε απφ ηελ απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο . 

 

Δηαηξεία : 

Οη πσιήζεηο ηεο εηαηξίαο αλήιζαλ ζην α' εμάκελν ηνπ 2015 ζε 1.238 ρηι. επξψ έλαληη 1.209 ρηι. 

επξψ ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2014, παξνπζηάδνληαο κηθξή αχμεζε  πνζνχ 29 ρηι. επξψ ε πνζνζηνχ 

2,40%.  

 Σα κηθηά θέξδε ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ ζην α' εμάκελν ηνπ 2015 ζε 577 ρηι. επξψ έλαληη 388 ρηι. 

επξψ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2014, παξνπζηάδνληαο αχμεζε πνζνχ 189 ρηι. επξψ, ήηνη 48,71%, 

ελψ ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο απμήζεθε  ζε 46,60% απφ 32,09% πνπ ήηαλ ην πεξζηλφ εμάκελν.  

Σα θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ αλήιζαλ ζην α' εμάκελν ηνπ 2015 ζε 5 ρηι. επξψ έλαληη θεξδψλ 

546 ρηι. επξψ πέξζη. Ωζηφζν ην πεξζηλφ εμάκελν ε εηαηξία είρε έζνδα απφ ζπκκεηνρέο πνζνχ 

1.190 ρηι. επξψ απφ ηε πσιεζείζα εληφο ηνπ 2015 ζπγαηξηθή ηεο CALIN Α.Δ. Αθαηξνπκέλσλ ησλ 

εζφδσλ απηψλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο ην α' εμάκελν ηνπ 2014 ήηαλ δεκίεο πνζνχ 644 ρηι. 

επξψ  , επνκέλσο ηα απνηειέζκαηα εμακήλνπ παξνπζηάδνπλ ζαθή βειηίσζε ζε ζρέζε κε πέξζη. 

Σα αίηηα ηεο βειηίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ ζηελ εμέηαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ.  

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΖΜΑΝΣΗΚΩΝ ΓΔΓΟΝΟΣΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ  Α’  ΔΞΑΜΖΝΟ 2015 

 

Ζ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηεο εηαηξίαο ηεο 9/6/2015 απνθάζηζε :  

α) ηελ αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 0,30 επξψ ζε 0,38 επξψ κε θεθαιαηνπνίεζε 

κέξνπο ηεο δηαθνξάο απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην θαη  

β) ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ 1.058.400 

επξψ, κε επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηφρνπο 0,08 επξψ αλά κεηνρή, κε ηζφπνζε κείσζε ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 0,38 επξψ ζε 0,30 επξψ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο .  

Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή ζηηο 21/7/2015. 

 

II. ΚΤΡΙΟΣΔΡΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΣΟ 2ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΤΣΩΝ 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο ππφθεηληαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 
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θηλδχλνπο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη επηηνθίσλ , 

πηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο. Ο φκηινο  δελ πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ γηα 

θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. 

 

α) Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

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 1.1-30.6.2015 ζε πσιήζεηο ην 10% ησλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ, φπσο 

επίζεο θαη θαλέλαο πειάηεο ηνπ δελ είρε ππφινηπν θαηά ηελ 30.6.2015 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.. 

β) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ αδπλακία ηνπ νκίινπ λα εθπιεξψζεη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαηά ηε ιήμε ηνπο. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ηνπ νκίινπ 

βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα, ηφζν ιφγσ ηεο χπαξμεο ζεκαληηθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ φζν θαη 

ιφγσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ ηξαπεδηθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ. 

 

γ) Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

Με εμαίξεζε ηηο θαηαζέζεηο ζε ινγαξηαζκνχο  πξνζεζκίαο ζηηο ηξάπεδεο, ν φκηινο δελ έρεη άιια 

ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζπλεπψο ν θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ ιφγσ κεηαβνιήο ησλ 

επηηνθίσλ πεξηνξίδεηαη ζε απηέο ηηο θαηαζέζεηο. 

Σα δάλεηα ηνπ νκίινπ έρνπλ ζπλαθζεί κε κεηαβιεηφ επηηφθην θαη σο εθ ηνχηνπ ππφθεηληαη ζε θίλδπλν 

ηακεηαθψλ ξνψλ ιφγσ κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ. Ο φκηινο δελ θάλεη ρξήζε παξάγσγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ επηηνθίνπ. 

(δ) Κίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο 

Ο Όκηινο έρεη πεξηνξηζκέλεο ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρεη θίλδπλνο 

απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Ο φκηινο δελ θάλεη ρξήζε παξάγσγσλ 
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ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ζπλαιιάγκαηνο. 

 

ε) Κίλδπλνη απφ ηελ επηβνιή θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζηελ Διιάδα 
 

ηηο 28.06.2015, κε  Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, νη Διιεληθέο Σξάπεδεο ηέζεθαλ ζε αξγία 

ελψ ηαπηφρξνλα, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ,  επηβιήζεθαλ έιεγρνη ζηηο 

κεηαθηλήζεηο θεθαιαίσλ. Ζ ηξαπεδηθή αξγία έιεμε ζηηο 20.07.2015 ελψ νη έιεγρνη θεθαιαίσλ 

παξακέλνπλ ζε ηζρχεη.  

Οη πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε 

ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2015 θαη θαηά ζπλέπεηα λα έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηηο πσιήζεηο ηνπ 

Οκίινπ. Οη θίλδπλνη απφ ηελ έθζεζε ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη παξαθάησ: 

 

 Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο 

 

Ο Όκηινο δηαηεξεί ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ ζε δηεζλείο ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο επίζεο 

θαη  επαξθή ηακεηαθά δηαζέζηκα.  

 

 Κίλδπλνη Πσιήζεσλ 

 

Δηαηξεία 

Οη πσιήζεηο ελδπκάησλ θαη ζπλαθψλ πξνηφλησλ ζην εζσηεξηθφ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 41,76% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ηεο εηαηξείαο  κε 30.6.2015, ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά απφ ηηο 

εμειίμεηο . Οη πσιήζεηο εζσηεξηθνχ απφ ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 24,13% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ηεο εηαηξείαο κε 

30.6.2015 θαζψο θαη νη εμαγσγέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 34,11% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ηεο 

εηαηξείαο κε 30.6.2015, δελ αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε. 

Όκηινο 

Οη πσιήζεηο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 86,92% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ηνπ 

νκίινπ ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά απφ ηηο εμειίμεηο 

 

 Κίλδπλνη Απαηηήζεσλ απφ Πειάηεο 

 

Γεδνκέλνπ φηη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ζπγαηξηθήο πνπ αληηπνξζσπεχεη ην 86,92% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θχθινπ εξγαζηψλ είλαη ηδίξνο ιηαληθήο ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπ νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο, επνκέλσο κία επηδείλσζε ζηηο εκέξεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο δε 

ζα επεξεάζεη ηδηαίηεξα ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οκίινπ. 
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Κίλδπλνη Αγνξψλ/Τπνρξεψζεσλ 

 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο δελ αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηνπο 

ειέγρνπο θεθαιαίνπ θαζψο νη αγνξέο αγαζψλ θαηά  ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο θαιχπηνληαη απφ ην 

εζσηεξηθφ.  

    

ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ Β’ ΔΞΑΜΗΝΟ 

 

Σν αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ θιίκα πνπ επηθξάηεζε ην 2014 ζπλερίδεηαη θαη ην 2015. Πεξαηηέξσ νη 

πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα θαηά ην β' εμάκελν ηνπ 2015. 

Ζ αβεβαηφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ Διιεληθή δεκνζηνλνκηθή θξίζε, νη κεηαβνιέο ζηελ 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ιφγσ ηεο χθεζεο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηεο 

δήηεζεο επηδξψληαο αξλεηηθά ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηα απνηειέζκαηα θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ. Ωζηφζν ν Όκηινο ζα ζπλερίζεη δπλακηθά ηελ  πξνζπάζεηα πνπ θάλεη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ.  

Ζ εηαηξία κεηά ηελ πψιεζε , ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014, ηεο CALIN A.E. δηαζέηεη ξεπζηφηεηα πνπ 

αλέξρεηαη ζε 9 εθαη. επξψ πεξίπνπ θαη εμεηάδεη επελδπηηθά ζρέδηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο,  σζηφζν 

κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζεί ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ε εηαηξία δελ πξνηίζεηαη λα πξνβεί 

ζε λέεο επελδχζεηο. 
 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο θαη κέρξη ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο έθζεζεο, δελ 

ζπλέβε θάπνην άιιν ζεκαληηθφ γεγνλφο ην νπνίν λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε επί ηεο πνξείαο ηνπ 

Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ κε εμαίξεζε ηελ αιιαγή 

ησλ ζπληειεζηψλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ε νπνία ζρνιηάδεηαη παξαθάησ (παξάγξ. 4.18). 
 

 

IV. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

 

Ωο ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ην Γ.Λ.Π. 24 λννχληαη, ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο κε θνηλφ 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ή/θαη Γηνίθεζε κε ηελ εηαηξεία, ζπγγελείο κε απηήλ εηαηξείεο, θαζψο επίζεο 

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα Γηνηθεηηθά ηειέρε ηεο εηαηξείαο.  

 

Οη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2015 έρνπλ 

σο αθνινχζσο: 

i)  πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 

Γελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ζπγαηξηθέο , ζπγγελείο θαη ινηπέο ζπλδεδεκέλεο 

εηαηξείεο ηεο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2015 . 

Κακηά εγγχεζε δελ έρεη δνζεί ε ιεθζεί απφ ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε. 

Γελ πθίζηαληαη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ 30/6/2015. 
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ii)  πλαιιαγέο κε κέιε ηεο Γηνίθεζεο θαη ινηπά ζηειέρε ηνπ νκίινπ 

- Ζ εηήζηα ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 9 Ηνπλίνπ 

2015 απνθάζηζε κε ςήθνπο 9.486.143 , ήηνη πακςεθεί , ηελ θαηαβνιή ακνηβήο πνζνχ επξψ 

300.000 απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2014 ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν θ. Σειέκαρν Κηηζηθφπνπιν. 

Οη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 30/6/2015 απφ ηηο παξαπάλσ ακνηβέο αλέξρνληαη ζην πνζφ 

επξψ 61.405,00 

- Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο γηα πεξίνδν 1/1-

30/6/2015 θαη 1/1-30/6/2014  αλήιζαλ ζην πνζφ επξψ 7.307,02 θαη επξψ 1.423,68 αληίζηνηρα.  

- Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ  ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ  ηνπ νκίινπ  γηα ηελ 

πεξίνδν 1/1-30/6/2015 θαη γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2014 αλήιζαλ   ζην πνζφ ησλ επξψ 125.750,00 

θαη επξψ 125.000,00 αληίζηνηρα .  

- Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ θαη ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ ηνπο.   

Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο ,  28 Απγνχζηνπ 2015 

 

   ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
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ΈΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

Πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο  Δηαηξείαο ‘’ ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ.’’ 

 

Δηζαγσγή 

 

Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε  θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζέζεο  ηεο Δηαηξείαο ΔΛΒΔ Α.Β.Δ.Δ. , ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2015 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο  εηαηξηθέο 

θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο , κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ 

ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηήλ ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο 

επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε , ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ Ν. 

3556/2007. Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο 

ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν «ΓΛΠ» 

34). Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. 

Δύρος Δπισκόπησης 

 

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 

«Δπηζθφπεζε Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ 

Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο Οληφηεηαο». Ζ επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ 

είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη 

άιισλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Σν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ απηφ 

ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπψο, δελ καο δίδεη 

ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο φια ηα 

ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ 

παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. 

 
σμπέρασμα 
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Με βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθφπεζή , δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο 

νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34. 

 

Αναυορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

 

Ζ επηζθφπεζε καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ε αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο κε ηελ 

ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. 

 

 

Αζήλα , 31 Απγνχζηνπ 2015 

Ο  Οξθσηφο  Διεγθηήο  Λνγηζηήο 

                                      

ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΣΗΓΖ 

                        Α.Μ..Ο.Δ.Λ : 29401 
 

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Νέγξε 3 , 11257 Αζήλα 

Αξ Μ ΟΔΛ 125 
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Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ 

 

Ε Ν Δ Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

περιόδοσ 

1η Ιανοσαρίοσ έως 30η Ιοσνίοσ 2015 

 

 

 

 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότσπα  

Φρηματοοικονομικής  Αναφοράς 

(ΔΛΠ 34) 
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Η. ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 

     

  

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκ. 30.6.2015 31.12.2014 30.6.2015 31.12.2014 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
     Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα 

ζηνηρεία 4.1 5.680.299,70 5.968.368,19 2.182.280,55 2.241.007,69 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 4.2 3.294.919,53 3.325.914,55 3.294.919,53 3.325.914,55 

Τπεξαμία επηρείξεζεο 4.3 168.654,88 168.654,88  -   -  

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4.4 528.707,12 548.859,14 512.302,54 527.354,47 
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο-ζπγγελείο 
επηρεηξήζεηο 4.5 1.014.830,29 1.014.830,29 2.657.147,00 2.657.147,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 4.6 148.337,38 108.108,21  -   -  

Άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 4.7 468.444,29 494.059,46 10.317,43 10.317,43 

  

11.304.193,19 11.628.794,72 8.656.967,05 8.761.741,14 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
     Απνζέκαηα 4.8 6.215.911,08 5.687.231,49 153.694,91 149.938,99 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 4.9 2.999.439,49 3.292.851,62 2.199.919,11 2.420.922,40 
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ 4.10 8.677.741,24 10.525.299,37 8.677.741,24 10.525.299,37 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 4.11 1.331.079,08 1.486.141,30 394.175,48 845.565,32 

  

19.224.170,89 20.991.523,78 11.425.530,74 13.941.726,08 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
 

30.528.364,08 32.620.318,50 20.082.497,79 22.703.467,22 

      ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

     Μεηνρηθφ Κεθάιαην 4.12 3.969.000,00 3.969.000,00 3.969.000,00 3.969.000,00 

Τπέξ ην άξηην 4.12 4.660.374,63 4.660.374,63 4.660.374,63 4.660.374,63 

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο 4.13  -   -  532.059,26 532.059,26 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
 

(37.845,84) (38.271,42)  -   -  

Λνηπά απνζεκαηηθά 4.14 4.557.357,37 4.557.357,37 4.299.778,43 4.299.778,43 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 
 

5.256.471,65 5.371.971,50 5.000.386,95 5.130.412,70 

  
18.405.357,81 18.520.432,08 18.461.599,27 18.591.625,02 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 
 

3.049.200,57 3.009.852,76  -   -  

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

21.454.558,38 21.530.284,84 18.461.599,27 18.591.625,02 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

     Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
     Γάλεηα 4.15  -  1.848.000,00  -  1.848.000,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 4.6  -   -  293.969,99 351.649,18 

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 
 

302.300,00 290.100,00 12.300,00 11.600,00 

Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 
 

9.780,00 10.080,00 9.780,00 10.080,00 

Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
 

 -   -   -   -  

  

312.080,00 2.148.180,00 316.049,99 2.221.329,18 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
     Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 4.16 7.580.936,87 7.989.493,41 508.759,70 958.152,77 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 
 

796.048,33 596.360,25 796.048,33 596.360,25 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 4.15 364.740,50 336.000,00 40,50 336.000,00 
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Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 4.17 20.000,00 20.000,00  -   -  

  

8.761.725,70 8.941.853,66 1.304.848,53 1.890.513,02 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 

 

9.073.805,70 11.090.033,66 1.620.898,52 4.111.842,20 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 30.528.364,08 32.620.318,50 20.082.497,79 22.703.467,22 

 

ΗΗ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

   

  
Ο Όκηινο 

  

1.1 - 30.6.2015 1.1 - 30.6.2014 

 
εκ. 

πλερηδόκεκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο 

πλερηδόκεκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο 

Γηαθνπείζεο 
δξαζηεξηόηεηεο ύλνιν 

Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) 
 

9.465.098,39 9.239.286,15 20.642.624,04 29.881.910,19 

Κφζηνο πσιήζεσλ 
 

(5.557.873,30) (5.624.413,50) (12.514.876,20) (18.139.289,70) 

Μηθηό θέξδνο 

 

3.907.225,09 3.614.872,65 8.127.747,84 11.742.620,49 

Άιια έζνδα 
 

167.527,47 241.822,33 563.984,94 805.807,27 

Έμνδα δηαζέζεσο 
 

(3.254.338,30) (3.617.826,02) (6.659.489,70) (10.277.315,72) 

Έμνδα δηνηθήζεσο 
 

(352.940,59) (478.794,31) (1.244.099,33) (1.722.893,64) 

Άιια έμνδα 
 

(70.904,45) (433.943,83) (1.463,82) (435.407,65) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 
 

(32.235,12) (118.617,72) (75.198,00) (193.815,72) 

Έζνδα απφ ρξεφγξαθα 
 

110.460,66  -   -   -  
Κέξδε/Εεκίεο απφ πψιεζε 
ρξενγξάθσλ 

 
(36.203,90)  -   -   -  

Κέξδε/Εεκίεο  απφ ηελ απνηίκεζε 
ρξεκαη. ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε αμία 
κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνη. ρξήζεο 

 
(361.863,84)  -   -   -  

Κέξδε / Εεκηέο πξν θόξσλ 

 

76.727,02 (792.486,90) 711.481,93 (81.004,97) 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 4.18 (152.840,87) (19.213,26) (195.905,31) (215.118,57) 

Κέξδε/Εεκίεο  κεηά από θόξνπο   (Α) 

 

(76.113,85) (811.700,16) 515.576,62 (296.123,54) 

     
 -  

Καηαλέκνληαη ζε : 
    

 -  

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 
 

(114.464,99) (737.564,27) 262.942,01 (474.622,26) 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 
 

38.351,14 (74.135,89) 252.634,61 178.498,72 

      
- ηνηρεία πνπ αλαθαηαηάζζνληαη 

     
κεηαγελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα 

     
-  πλαιιαγκ. Γηαθνξέο κεηαηξνπήο 

 
387,39 (252,08)  -  (252,08) 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά 
από θόξνπο  

 
(75.726,46) (811.952,24) 515.576,62 (296.375,62) 

      
Καηαλέκνληαη ζε : 

     
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο 

 

(114.353,18) (737.637,18) 262.942,01 (474.695,17) 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 
 

38.626,72 (74.315,06) 252.634,61 178.319,55 

      
Κέξδε  θαηά κεηνρή ζε επξώ 4.19 (0,0087) (0,0557) 0,0199 (0,0359) 
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Ο Όκηινο 

 

1.4-30.6.2015 1.4-30.6.2014 

 

πλερηδόκεκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο 

πλερηδόκεκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο 

Γηαθνπείζεο 
δξαζηεξηόηεηεο ύλνιν 

Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) 5.112.091,25 5.110.658,20 11.380.755,62 16.491.413,82 

Κφζηνο πσιήζεσλ (3.000.975,70) (2.992.718,88) (6.669.955,17) (9.662.674,05) 

Μηθηό θέξδνο 2.111.115,55 2.117.939,32 4.710.800,45 6.828.739,77 

Άιια έζνδα 105.565,85 158.880,51 506.709,26 665.589,77 

Έμνδα δηαζέζεσο (1.726.700,90) (1.863.418,45) (3.867.070,81) (5.730.489,26) 

Έμνδα δηνηθήζεσο (205.014,76) (223.543,74) (659.731,03) (883.274,77) 

Άιια έμνδα (40.439,88) (426.260,17) (538,20) (426.798,37) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (12.016,40) (52.260,92) (39.685,86) (91.946,78) 

Έζνδα απφ ρξεφγξαθα 54.230,55  -   -   -  

Κέξδε απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ (36.581,20)  -   -   -  

Κέξδε απφ ηελ απνηίκεζε ρξεκαη. 
ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο 
θαηάζηαζεο απνη. ρξήζεο (503.180,20)  -   -   -  

Κέξδε / Εεκηέο πξν θόξσλ (253.021,39) (288.663,45) 650.483,81 361.820,36 

Φφξνο εηζνδήκαηνο (51.684,07) (108.075,68) (170.499,12) (278.574,80) 

Κέξδε/Εεκίεο  κεηά από θόξνπο   (Α) (304.705,46) (396.739,13) 479.984,69 83.245,56 

     
Καηαλέκνληαη ζε : 

    
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (372.114,73) (400.058,44) 244.790,27 (155.268,17) 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 67.409,27 3.319,31 235.194,42 238.513,73 

     
- ηνηρεία πνπ αλαθαηαηάζζνληαη 

    
κεηαγελέζηεξα ζηα απνηειέζκαηα 

    
-  πλαιιαγκ. Γηαθνξέο κεηαηξνπήο (46,82) (80,17)  -  (80,17) 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά 
από θόξνπο  (304.752,28) (396.819,30) 479.984,69 83.165,39 

     
Καηαλέκνληαη ζε : 

    
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (372.103,62) (400.075,03) 244.790,27 (155.284,76) 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 67.351,34 3.255,73 235.194,42 238.450,15 

     
Κέξδε  θαηά κεηνρή ζε επξώ (0,0281) (0,0302) 0,0185 (0,0117) 
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Ζ Δηαηξεία 

 
εκ. 1.1 - 30.6.2015 1.1 - 30.6.2014 1.4-30.6.2015 1.4-30.6.2014 

Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) 
 

1.238.007,72 1.208.915,51 703.583,93 905.425,40 

Κφζηνο πσιήζεσλ 
 

(660.925,30) (820.308,44) (390.806,87) (466.708,88) 

Μηθηό θέξδνο 

 

577.082,42 388.607,07 312.777,06 438.716,52 

Άιια έζνδα 
 

70.068,46 108.516,28 29.940,97 83.951,77 

Έμνδα δηαζέζεσο 
 

(93.977,63) (299.271,63) (58.185,25) (194.379,62) 

Έμνδα δηνηθήζεσο 
 

(189.433,32) (310.422,08) (123.025,06) (141.479,19) 

Άιια έμνδα 
 

(54.153,31) (426.979,86) (34.088,44) (421.671,24) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 
 

(16.708,89) (103.723,67) (3.038,53) (44.509,85) 

Έζνδα απφ ζπκκεηνρέο 
 

 -  1.189.755,00  -  1.189.755,00 

Έζνδα απφ ρξεφγξαθα 
 

110.460,66  -  54.230,55  -  
Κέξδε/Εεκίεο απφ πψιεζε 
ρξενγξάθσλ 

 
(36.203,90)  -  (36.581,20)  -  

Κέξδε/Εεκίεο  απφ ηελ απνηίκεζε 
ρξεκαη. ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε αμία 
κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνη. ρξήζεο 

 
(361.863,84)  -  (503.180,20)  -  

Κέξδε / Εεκηέο πξν θόξσλ 

 

5.270,65 546.481,11 (361.150,10) 910.383,39 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 4.18 (135.296,41) (61.097,77) (38.315,58) (120.140,35) 

Καζαξό θέξδνο (δεκία) από 
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

 

(130.025,76) 485.383,34 (399.465,68) 790.243,04 

Κέξδνο (δεκία) απφ δηαθνπείζεο 
δξαζηεξηφηεηεο 

 
 -   -   -   -  

Κέξδε / Εεκηέο κεηά από θόξνπο    

 

(130.025,76) 485.383,34 (399.465,68) 790.243,04 

      
- Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ 
θφξνπο  

 
 -   -   -   -  

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 
κεηά από θόξνπο  

 
(130.025,76) 485.383,34 (399.465,68) 790.243,04 

      
Κέξδε  θαηά κεηνρή ζε επξώ 4.19 (0,0098) 0,0367 (0,0302) 0,0597 
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ΗΗΗ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 

          
Ο Όκηινο εκ. ΑΠΟΓΗΓΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΖ ΜΖΣΡΗΚΖ 

  

  

            
 

 

  
Μεηνρηθό 
Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην 

Απνζεκαηηθά 
πλαι/θέο 
δηαθνξέο 

Απνηειέζκαηα 
εηο λένλ ύλνιν 

Γηθαηώκαηα 
Μεηνςεθίαο 

ύλνιν Ηδίσλ 
Κεθαιαίσλ 

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 

- Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 
     

-474.622,26 -474.622,26 178.498,72 -296.123,54 

- Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα 
      

0,00 -1.143.112,50 -1.143.112,50 

- πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
κεηαηξνπήο 

    
5.018,22 -5.091,13 -72,91 -179,17 -252,08 

- Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
κεηξηθήο  εηαηξείαο κε 
θεθαιαηνπνίεζε δηαθνξάο ππέξ 
ην άξηην 

 
396.900,00 -396.900,00 

   
0,00 

 
0,00 

- Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
κεηξηθήο εηαηξείαο κε επηζηξνθή 
κεηξεηψλ 

 
-396.900,00         -396.900,00   -396.900,00 

Τπόινηπα 30.6.2014 
 

3.969.000,00 4.660.374,63 4.951.659,09 -29.000,88 1.550.501,00 15.102.533,84 6.753.611,34 21.856.145,18 

ηνηρεία θαζαξήο ζέζεο 
πσιεζείζαο ζπγαηξηθήο  

   
-375.847,08 

 
-872.695,11 -1.248.542,19 -2.664.058,99 -3.912.601,18 

Αλακνξθσκέλν ππόινηπν 
 

3.969.000,00 4.660.374,63 4.575.812,01 -29.000,88 677.805,89 13.853.991,65 4.089.552,35 17.943.544,00 

          
Τπόινηπα 01.01.2015 

 
3.969.000,00 4.660.374,63 4.557.357,37 -38.271,42 5.371.971,50 18.520.432,08 3.009.852,76 21.530.284,84 

- Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 
     

-114.464,99 -114.464,99 38.351,14 -76.113,85 

- πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
κεηαηξνπήο 

    
425,58 -1.034,86 -609,28 996,67 387,39 

Τπόινηπα 30.6.2015 
 

3.969.000,00 4.660.374,63 4.557.357,37 -37.845,84 5.256.471,65 18.405.357,81 3.049.200,57 21.454.558,38 
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Ζ Δηαηξεία 
       

 
εκ. 

Μεηνρηθό Κεθάιαην 

Τπέξ ην άξηην 

Απνζεκαηηθά 
εύινγεο αμίαο 

Λνηπά απνζεκαηηθά 
Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ ύλνιν Ηδίσλ 
Κεθαιαίσλ 

Τπόινηπα   1.1.2014 
 

3.969.000,00 5.057.274,63 9.053.744,22 4.277.412,28 -439.202,09 21.918.229,04 

- Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 
     

485.383,34 485.383,34 

- Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
κε θεθαιαηνπνίεζε δηαθνξάο 
ππέξ ην άξηην 

 
396.900,00 -396.900,00 

   
0,00 

- Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
κε επηζηξνθή κεηξεηψλ 

 
-396.900,00 

    
-396.900,00 

Τπόινηπα  30.6.2014 
 

3.969.000,00 4.660.374,63 9.053.744,22 4.277.412,28 46.181,25 22.006.712,38 

        

Τπόινηπα   1.1.2015 
 

3.969.000,00 4.660.374,63 532.059,26 4.299.778,43 5.130.412,71 18.591.625,03 

- Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 
     

-130.025,76 -130.025,76 

Τπόινηπα  30.6.2015 
 

3.969.000,00 4.660.374,63 532.059,26 4.299.778,43 5.000.386,95 18.461.599,27 
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IV. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

    
 

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

Σακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 1.1 - 30.6.2015 1.1 - 30.6.2014 1.1 - 30.6.2015 1.1 - 30.6.2014 

Κέξδε/Εεκίεο πξν θφξσλ απφ ζπλερηδφκελεο 
δξαζηεξηφηεηεο 76.727,02 (792.486,90) 5.270,65 546.481,11 
Κέξδε/Εεκίεο πξν θφξσλ απφ δηαθνπείζεο 
δξαζηεξηφηεηεο  -  711.481,93  -   -  

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: 
    

• Απνζβέζεηο 365.652,91 425.287,12 107.554,10 112.034,41 

• Πξνβιέςεηο 319.204,83 397.100,00 307.704,83 397.100,00 

• πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 369,92 (496,68)  -   -  

• Λνηπέο κε ηακηαθέο θηλήζεηο  -  2.000,00  -  2.000,00 
• Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα , θέξδε θαη δεκηέο) 
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (80.392,92) 10.218,73 (77.543,16) (1.057.539,60) 

• Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 32.235,12 118.617,72 16.708,89 103.723,67 

Πιένλ/ µείνλ πξνζαξµνγέο γηα µεηαβνιέο ινγαξηαζµψλ 
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο 

    
• (Αχμεζε) κείσζε απνζεκάησλ (525.881,37) 248.672,84 (3.755,92) 260.009,06 

•( Αχμεζε) κείσζε απαηηήζεσλ (100.767,72) 234.103,36 (200.058,19) (54.333,93) 

• Αχμεζε (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) (129.313,81) (185.857,62) (165.613,30) (83.455,22) 

Μείνλ : 
    

• Υξεσζη. ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (67.707,20) (131.839,25) (52.181,17) (116.945,40) 

• Λεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο  -  497.807,02  -   -  

Σακηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (109.873,22) 1.534.608,27 (61.913,27) 109.074,10 

     
Σακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

    
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ 1.449.490,39  -  1.449.490,39  -  

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ (31.516,62) (160.154,78) (8.204,25) (49.845,55) 

Δίζπξαμε απφ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ 6.115,80  -  6.115,80  -  

Έζνδα ρξενγξάθσλ 55.601,65  -  55.601,65  -  

Δηζπξαρζέληα κεξίζκαηα 530.779,50  -  530.779,50 129.630,98 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 5.494,78 3.093,77 2.594,84 72,60 

Δπελδπηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο  -  (677.201,94)  -   -  

Σακηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 2.015.965,50 (834.262,95) 2.036.377,93 79.858,03 

     Σακηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

    
Λήςε δαλείσλ 364.700,00  -   -   -  

Δμφθιεζε δαλείσλ (2.183.959,50) (190.534,89) (2.183.959,50) (190.534,89) 

Μεξίζκαηα θαη Ακνηβέο Γ πιεξσζείζεο (241.895,00) 
 

(241.895,00)  -  

Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο  -  (261.038,04)  -   -  

Σακηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (2.061.154,50) (451.572,93) (2.425.854,50) (190.534,89) 

     Καζαξή αύμεζε (κείσζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη 
ηζνδύλακα (155.062,22) 248.772,39 (451.389,84) (1.602,76) 

Σακηαθά δηαζέζηκα ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ 1.486.141,30 6.812.942,76 845.565,32 155.577,31 

Σακηαθά δηαζέζηκα ζηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ 1.331.079,08 7.061.715,15 394.175,48 153.974,55 
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πγθξηζηκόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
 
ηηο 22/10/2014 πσιήζεθε ε θαηά πνζνζηφ 50,9996% ζπγαηξηθή εηαηξεία " CALIN A.E."   θαη απφ 

ηελ εκεξνκελία απηή έπαπζε πιένλ ε ελζσκάησζε ηεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηνπ νκίινπ. 

α) Σα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ (απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ινηπψλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ) ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ 1/1-30/6/2014 ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ηνπ 

νκίινπ αλακνξθψζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ δηαθξηηά νη ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

απφ ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. 

β) Σα θνλδχιηα ηεο ελνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ 1/1-

30/6/2014 έρνπλ αλακνξθσζεί πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ δηαθεθξηκέλα  νη ζπλερηδφκελεο θαη νη 

δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Οη επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο  πνπ παξαηίζεληαη ζηα επφκελα , απνηεινχλ εληαίν θαη 

αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ ελδηάκεζσλ  Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ Α΄ Δμακήλνπ 2015 . 

 

Δπηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ εηαηξία «ΔΛΒΔ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ Α.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 ΑΔ, ζήκεξα, είλαη ν ζρεδηαζκφο, ε ξαθή θαη ε πψιεζε 

επψλπκσλ (ζηληέ) έηνηκσλ ελδπκάησλ απφ  χθαζκα , κεηά δε ηελ ζπγρψλεπζε ηεο ζηε ρξήζε 2013 

, κε απνξξφθεζε , ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο  " ECOJOULE SOLAR Α.Δ." θαη ε 

παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. 

 Ζ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο δίλεηαη εμ‟ νινθιήξνπ ζε ηξίηνπο (θαζφλ) ελψ νη κεηνρέο ηεο  

είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (θιάδνο «Δίδε Δλδπκαζίαο»)  

Ζ εηαηξία έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Γήκν Διεπζεξψλ ηνπ Ννκνχ  Καβάιαο (Άγηνο Αλδξέαο Σ.Κ. 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. 

 

http://www.elvesa.gr/


ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεζη 

πεπιόδος  1 Ιανοςαπίος έωρ 30 Ιοςνίος 2015 – ποζά ζε εςπώ  

21 

Γνκή ηνπ Οκίινπ 

 Δηαηξία  % πκκεηνρήο Έδξα       Μέζνδνο Δλνπνίεζεο 

ΔΛΒΔ ABEE Μεηξηθή Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Οιηθή Δλνπνίεζε 

ΛΖΣΩ Α.Δ. 
(1)

  28,86% Πεξηζηέξη Οιηθή Δλνπνίεζε 

HARMONY CRUISES Α.Ν.Δ. 25,00% Αζήλα Καζαξή Θέζε 

ΔΛΒΔ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΔΠΔ 
(2)

  49,00% Βνπιγαξία Καζαξή Θέζε 

LETOSHOP D.O.O BEOGRAD 23,09% εξβία Οιηθή Δλνπνίεζε 

 

(1) 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. 

(2)  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.    Πιαίζην  θαηάξηηζεο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη παξνχζεο αηνκηθέο  θαη  ελνπνηεκέλεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  αθνξνχλ ην Α‟ 

Δμάκελν ηνπ 2015 ( 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015 ) 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  Ηνχλην ηνπ 2015. 

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 ηνπ Α΄ Δμακήλνπ 2015 είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  , ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο , ηεο ρξήζεσο 

2014 ( 1 Ηαλνπαξίνπ – 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ) . 

Οη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

εηήζηεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2014 , νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηε δηεχζπλζε 

δηαδηθηχνπ ηεο εηαηξείαο. 
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Νέα πξόηππα , ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο  

Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 

Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο 

εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 ή 

κεηαγελέζηεξα. Ζ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

Πρόησπα και Γιερμηνείες σποτρεωηικά  για ηην ηρέτοσζα οικονομική τρήζη 2015 

ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» 

Ζ Γηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη ην «γεγνλφο πνπ δεζκεχεη» θαη δεκηνπξγεί κηα ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

εηζθνξάο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ ελεξγνπνηεί ηελ 

πιεξσκή ηεο εηζθνξάο.Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 17ε Ηνπλίνπ 2014 θαη δελ αλακέλεηαη λα  έρεη ζεκαληηθή επίπησζε  ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο  θαη ηνπ Οκίινπ. 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ 

ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 

Σν ΓΛΠ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ, εμέδσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ηηο 

θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ζε πθηζηάκελα πξφηππα. Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα 

έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ εθηφο αλ 

αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

2.1. Δηήζιες Βεληιώζεις ζηα ΓΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2011-2013, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2013,  

έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015. 

2.2. Γ.Π.Υ.Α. 1 «Πξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία νληφηεηα, ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα 

Γ.Π.Υ.Α., έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο  ελφο ππάξρνληνο  θαη  ζε ηζρχ  ΓΠΥΑ 

ή λα εθαξκφζεη λσξίηεξα έλα λέν ή αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ ην νπνίν δελ είλαη αθφκε ππνρξεσηηθφ, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην λέν  ή αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ επηηξέπεη ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή. Μηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα εθαξκφζεη ηελ ίδηα έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα  ΓΠΥΑ. 
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2.3. Γ.Π.Υ.Α. 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην ΓΠΥΑ 3 εμαηξεί απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, ηε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο ίδξπζεο κηαο απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο 

απφ θνηλνχ ζπκθσλίαο. 

2.4. Γ.Π.Υ.Α. 13 «Δπηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο» 

Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο εμαίξεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, πνπ 

νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 52 ηνπ ΓΠΥΑ 13 πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ινγηζηηθνπνηήζεθαλ  θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: 

Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε», ή ην ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα», αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ φπσο 

νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε». 

2.5. Γ.Λ.Π. 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα» 

Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ην εάλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή πιεξεί ηνλ νξηζκφ ηεο 

ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζην ΓΠΥΠ 3 «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ησλ 

επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, φπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα», απαηηείηαη ε 

μερσξηζηή εθαξκνγή θαη ησλ δχν πξφηππσλ μερσξηζηά. 

Πρόησπα και Γιερμηνείες σποτρεωηικά για μεηαγενέζηερες περιόδοσς ποσ δεν έτοσν εθαρμοζηεί 

νωρίηερα από ηην Δηαιρεία  και ηον Όμιλο   

Σα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά  είλαη 

ππνρξεσηηθά γηα  κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ  Δηαηξεία  θαη ν Όκηινο  δελ έρεη εθαξκφζεη 

λσξίηεξα ηα θαησηέξσ πξφηππα θαη κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο-Δηζθνξέο απφ εξγαδφκελνπο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηην πψο νη εηζθνξέο απφ εξγαδνκέλνπο ή ηξίηνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

ππεξεζία ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ ζε πεξηφδνπο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ, επηηξέπεη κηα πξαθηηθή 

ιχζε, αλ ην πνζφ ησλ εηζθνξψλ είλαη αλεμάξηεην απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ ππεξεζίαο.Ζ 

ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ1 

Φεβξνπαξίνπ 2015. 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

ηηο 24 Ηνπιίνπ 2014 ην πκβνχιην εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε, ηελ απνκείσζε θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Σν πξφηππν ζα 

αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 39 θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9.Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ,ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε βάζε ην 
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επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ.Δθηφο απφ ην ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο νληφηεηαο, ε ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ έρεη αιιάμεη ζε ζρέζε κε  ηηο ππάξρνπζεο απαηηήζεηο. Ζ 

Δηαηξεία θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη  ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο.Σν ΓΠΥΑ 9  εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ 

ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 

Σν ΓΛΠ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ, εμέδσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 θαη 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 ηνπο θαησηέξσ θχθινπο πεξηνξηζκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε πθηζηάκελα 

πξφηππα. Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο  θαη ηνπ Οκίινπ εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

2.6. ΔηήζηεοΒειηηψζεηο ζηα ΓΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012 

2.7. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2010-2012, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 
2013, έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2015. 

2.8. Γ.Π.Υ.Α 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ» 

Σξνπνπνηνχληαη νη νξηζκνί ησλ «πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο» θαη ησλ «ζπλζεθψλ αγνξάο»θαη 

πξνζηίζεληαη νξηζκνί γηα ηνπο «φξνπο απφδνζεο» θαη ηνπο «φξνπο πξνυπεξεζίαο» πνπ 

πξνεγνπκέλσο ήηαλ κέξνο ηνπ νξηζκνχ ησλ «πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο» 

2.9. Γ.Π.Υ.Α. 3 «πλελψζεηο επηρεηξήζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζεδηεπθξηλίδεη φηη ην ελδερφκελν αληάιιαγκα πνπ θαηαηάζζεηαη σο πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ή ππνρξέσζε ζα επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ  ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

2.10. Γ.Π.Υ.Α. 8 «Λεηηνπξγηθνί Σνκείο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ε νληφηεηα λα γλσζηνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή 

ησλ θξηηεξίσλ ζπγθέληξσζεο ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο. Γηεπθξηλίδεη επίζεο  φηη ε νληφηεηα 

παξέρεη κφλν ζπκθσλίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ 

κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νληφηεηαο εάλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα παξνπζηάδνληαη 

ηαθηηθά. 

2.11. Γ.Π.Υ.Α. 13 «Δπηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 13 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9 θαη ηνπ 

ΓΛΠ 39 δελ αθαηξνχλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηκεηξεζνχλ νη  βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη 
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ππνρξεψζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηαη επηηφθην ζηα ηηκνινγεκέλα πνζά, απξνεμφθιεηεο εάλ 

ην απνηέιεζκα ηεο πξνεμφθιεζεο δελ είλαη ζεκαληηθφ. 

2.12. Γ.Λ.Π. 16 «Δλζψκαηα Πάγηα» 

Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ παγίσλ 

αλαπξνζαξκφδεηαη ε αθαζάξηζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε 

ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο. 

2.13. Γ.Λ.Π. 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξψλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία εηαηξία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο «βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ 

ζηειέρνπο»ζηελ αλαθέξνπζα νληφηεηα  ή ζηε κεηξηθή ηεο αλαθέξνπζαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 

είλαη έλα ζπλδεδεκέλν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

2.14. Γ.Λ.Π. 38 «Άυια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» 

Με ηελ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαπξνζαξκφδεηαη, ε 

αθαζάξηζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πξνζαξκφδεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ηεο θαζαξήο ινγηζηηθήο αμίαο. 

2.15. Δηήζιες Βεληιώζεις ζηα ΓΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2012-2014, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2014,  

έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 5 «Με ΚπθινθνξνχληαΠεξηνπζηαθά ηνηρεία Καηερφκελα πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο 

Γξαζηεξηφηεηεο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αιιαγή απφ κία κέζνδν δηάζεζεο ζε κηα άιιε (πρ πψιεζε ή 

δηαλνκή ζηνπο ηδηνθηήηεο) δελ  πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ έλα λέν ζρέδην πψιεζεο αιιά κία ζπλέρηζε 

ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ. πλεπψο, δελ ππάξρεη δηαθνπή ηεο εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 5. 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη επίζεο φηη ε αιιαγή ηεο κεζφδνπ δηάζεζεο δελ αιιάδεη ηελ εκεξνκελία 

ηαμηλφκεζήο. 

ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ζχκβαζε εμππεξέηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ακνηβή,κπνξεί λα 

απνηειέζεη ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρήζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ έρεη 

απναλαγλσξηζηεί. Απηφ επεξεάδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην πξφηππν. Δπίζεο, ε 

ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ7 ζρεηηθά κε ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ δελ απαηηνχληαη ζηηο ζπλνπηηθέο 

ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο-Δηζθνξέο απφ εξγαδφκελνπο» 
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Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε αμηνιφγεζε ηεο χπαξμεο ελεξγνχο αγνξάο πςειήο πνηφηεηαο 

εηαηξηθψλ νκνιφγσλ αμηνινγείηαη κε βάζε ην λφκηζκα ζην νπνίν εθθξάδεηαη ε ππνρξέσζε θαη φρη κε 

βάζε ηε  ρψξα πνπ ππάξρεη ε ππνρξέσζε. Όηαλ δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά πςειήο πνηφηεηαο 

εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ζε απηφ ην λφκηζκα , ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επηηφθηα ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ.  

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηνηθνλνκηθή Αλαθνξά» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα βξίζθνληαη είηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είηε λα ελζσκαηψλνληαη κε 

παξαπνκπέο κεηαμχ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζεκείνπ φπνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε (π.ρ. ζηε έθζεζε Γηαρείξηζεο). Γηεπθξηλίδεηαη 

επίζεο φηη νη άιιεο πιεξνθνξίεο, εληφο ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο πξέπεη λα είλαη ζηε 

δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή φπσο θαη νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Δάλ νη ρξήζηεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο κε απηφλ ηνλ  ηξφπν, 

ηφηε ε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή έθζεζε είλαη ειιηπήο. 

ΓΛΠ  1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε  ησλ  Οηθνλνκηθψλ  Καηαζηάζεσλ» -Πξσηνβνπιία 

Γλσζηνπνίεζεο 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1 πνπ εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2014, απνζαθελίδνπλ 

φηη ε ζεκαληηθφηεηα εθαξκφδεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη φηη ε 

ζπκπεξίιεςε ζε απηέο αζήκαλησλ πιεξνθνξηψλ  κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ 

γλσζηνπνηήζεσλ. Δπηπιένλ, νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε , θαζνξίδνληαο ην πνπ  θαη κε πνηα ζεηξά 

παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ 

ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Σξνπνπνηήζεηο)- Γηεπθξηλήζεηο γηα ηηο επηηξεπηέο  κεζφδνπο απφζβεζεο 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη θαηάιιειεο γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη φηη ηα έζνδα δελ ζεσξνχληαη 

θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε 

έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 41 (Σξνπνπνηήζεηο)- Γεσξγία: Γηαξθή Φπηά 

Οη ηξνπνπνηήζεηο θέξλνπλ ηα δηαξθή θπηά (bearerplants), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν γηα λα απμεζεί παξαγσγή, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 16  έηζη ψζηε λα 

αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη 
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ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2016, κε ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη, θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»-Μέζνδνο ηεο Καζαξήο Θέζεο ζηηο 

Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 27 ηελ νπνία εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 12 Απγνχζηνπ 2014, επηηξέπεη 

ζε κία νληφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ 

επελδχζεσλ ηεο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο, ζηηο αηνκηθέο ηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Απηφ ζπληζηά επηινγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο γηα θάζε θαηεγνξία επελδχζεσλ. Ζ 

ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 10  (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) 

«πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» - Πψιεζε ή Δηζθνξά πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπ Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνχο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο ηνπ 

Ζ θχξηα ζπλέπεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ή νπνία εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ζηηο 11 επηεκβξίνπ 

2014, είλαη φηη έλα πιήξεο θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη κηα 

επηρείξεζε (είηε ζηεγάδεηαη ζε κηα ζπγαηξηθή ή φρη). Έλα  κεξηθφ θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη φηαλ 

κηα ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δελ ζπληζηνχλ επηρείξεζε, αθφκε θαη αλ 

απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  ζηεγάδνληαη ζε κηα ζπγαηξηθή. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28(Σξνπνπνηήζεηο) –Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ: Δθαξκνγή ησλ 

εμαηξέζεσλ ελνπνίεζεο 

ηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2014 ην πκβνχιην εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζηα  ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 

28 γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ εμαηξέζεσλ ελνπνίεζεο γηα ηηο 

Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, κε ηελ λσξίηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη, θαη δελ 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 11 (Σξνπνπνίεζε) «ρήκαηα  ππφ  θνηλφ  έιεγρν» -Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο απφθηεζεο 

κεξηδίνπ ζε κηα απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ έλαλ επελδπηή λα εθαξκφζεη ηελ κέζνδν ηεο «απφθηεζεο» φηαλ 

απνθηά ζπκκεηνρή ζε κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί «επηρείξεζε». Ζ 
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ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 14 «Ρπζκηδφκελνη Αλαβαιιφκελνη Λνγαξηαζκνί» 

ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 14 «Ρπζκηδφκελνη Αλαβαιιφκελνη 

Λνγαξηαζκνί». 

θνπφο ηνπ ΓΠΥΑ 14 είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο απαηηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα 

ηα ππφινηπα ησλ «ξπζκηδφκελσλ αλαβαιιφκελσλ ινγαξηαζκψλ» πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα παξέρεη αγαζά ή ππεξεζίεοζε πειάηεο, ζε ηηκή ή πνζνζηφ πνπ ππφθεηηαη ζε 

εηδηθή ξχζκηζε απφ ην θξάηνο. 

Σν ΓΠΥΑ 14 επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ε νπνία πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ λα 

ζπλερίζεη λα ινγηζηηθνπνηεί, κε κηθξέο αιιαγέο, ηα ππφινηπα ησλ «ξπζκηδφκελσλ αλαβαιιφκελσλ 

ινγαξηαζκψλ» ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα, ηφζν θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή 

ησλ ΓΠΥΑ φζν θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σα ππφινηπα θαη νη θηλήζεηο 

απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά ζηηο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο ζέζεο, 

απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ελψ ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο 

απαηηνχληαη. Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» 

ηηο 28 Μαΐνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» ην νπνίν 

είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη απνηειεί ην λέν πξφηππν πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ. 

Σν ΓΠΥΑ 15 αληηθαζηζηά ηα ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 11 θαη ηηο δηεξκελείεο  ΔΓΓΠΥΑ 13, ΔΓΓΠΥΑ 15, 

ΔΓΓΠΥΑ 18 θαη ΜΔΓ 31. 

Σν λέν πξφηππν θαζνξίδεη ην πψο θαη ην πφηε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίδεη έζνδν θαη 

απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πην θαηαηνπηζηηθέο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο. Σν πξφηππν παξέρεη έλα εληαίν κνληέιν πέληε 

βεκάησλ,πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο κε ηνπο πειάηεο γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ εζφδνπ.Σν ΓΠΥΑ 15 δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

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 
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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 

AE ε νπνία έρεη ζαλ αληηθείκελν ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη 

ηελ πψιεζε ζηηο 22/10/2014 ηεο ζπγαηξηθή εηαηξείαο CALIN A.E.  , δηαρσξίδνληαη πιένλ ζε ηξεηο  

επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. 
 

α) παξαγσγή θαη εκπνξία  εηνίκσλ ελδπκάησλ . 

β)  εκπνξία   παηδηθψλ θαη βξεθηθψλ εηδψλ θ.η.ι.  

γ) παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

 

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 : 

 
Ο όκηινο 

1/1-30/6/2015 Διιάδα Δμσηεξηθφ χλνιν 

Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ 7.978.440,73 814.393,71 8.792.834,44 

Πσιήζεηο Πξνηφλησλ 338.746,33 333.517,62 672.263,95 

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 0,00 0,00 0,00 

χλνιν 8.317.187,06 1.147.911,33 9.465.098,39 

    1/1-30/6/2014 Διιάδα Δμσηεξηθφ χλνιν 

Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ 7.642.643,38 694.491,60 8.337.134,98 

Πσιήζεηο Πξνηφλησλ 36.163,83 865.987,34 902.151,17 

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 0,00 0,00 0,00 

χλνιν 7.678.807,21 1.560.478,94 9.239.286,15 

    

 
Ζ εηαηξεία 

1/1-30/6/2015 Διιάδα Δμσηεξηθφ χλνιν 

Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ 477.028,56 88.715,21 565.743,77 

Πσιήζεηο Πξνηφλησλ 338.746,33 333.517,62 672.263,95 

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 0,00 0,00 0,00 

χλνιν 815.774,89 422.232,83 1.238.007,72 

    1/1-30/6/2014 Διιάδα Δμσηεξηθφ χλνιν 

Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ 294.397,33 12.367,01 306.764,34 
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Πσιήζεηο Πξνηφλησλ 36.163,83 865.987,34 902.151,17 

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ 0,00 0,00 0,00 

χλνιν 330.561,16 878.354,35 1.208.915,51 

 

Σν ζχλνιν ησλ κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νκίινπ   βξίζθνληαη  ζηελ Διιάδα 

κε εμαίξεζε κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνζνχ επξψ  97.342,56 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 1.1-30.6.2015 ζε πσιήζεηο ην 10% ησλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ, φπσο 

επίζεο θαη θαλέλαο πειάηεο ηνπ δελ είρε ππφινηπν θαηά ηελ 30.6.2015 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. 
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4. Πιεξνθνξίεο γηα νξηζκέλνπο ινγαξηαζκνύο ησλ Οηθνλνκηθώλ     Καηαζηάζεσλ 

4.1.   Δλζώκαηα πάγηα 

Οη πξαγκαηνπνηεζείζεο επελδχζεηο ηνπ νκίινπ ζηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2015 αλήιζαλ ζην 

πνζφ επξψ 31.508,31 θαη αθνξνχλ θπξίσο ζε αγνξέο  επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ . Ζ θίλεζε 

ησλ Δλζψκαησλ Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν 1.1.2015 – 30.6.2015 θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε 2014 ( 1.1.2014 – 31.12.2014 ) έρεη σο εμήο : 

Ο όκηινο 

30/6/2015 
       Κόζηνο 
       

 
Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππό 
εθηέιεζε ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2015 60.996,00 7.282.406,47 2.765.301,15 88.540,34 3.067.083,66 2.340,43 13.266.668,05 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ  -   -  4.419,07  -  27.089,24  -  31.508,31 

Πσιήζεηο πεξηφδνπ  -   -  (55.620,25)  -  (17.201,74)  -  (72.821,99) 

Λνηπέο θηλήζεηο  -   -   -   -  (20.923,68)  -  (20.923,68) 

πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο  -  1.532,61 113,62  -  86,02  -  1.732,25 

Τπφινηπν 30/6/2015 60.996,00 7.283.939,09 2.714.213,59 88.540,34 3.056.133,50 2.340,43 13.206.162,94 

        σξεπκέλεο απνζβέζεηο 
      

 
Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππό 
εθηέιεζε ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2015  -  (3.953.486,39) (938.658,97) (42.396,08) (2.363.758,42)  -  (7.298.299,86) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ  -  (182.464,78) (52.227,76) (2.588,10) (77.225,22)  -  (314.505,87) 

Πσιήζεηο πεξηφδνπ  -   -  52.734,78  -  16.643,20  -  69.377,98 

Λνηπέο θηλήζεηο  -  (1.980,23)  -   -  20.873,50  -  18.893,27 

πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο  -  (1.167,99) (74,76)  -  (86,02)  -  (1.328,77) 

Τπφινηπν 30/6/2015  -  (4.139.099,40) (938.226,71) (44.984,18) (2.403.552,96)  -  (7.525.863,24) 

        
Αλαπ. Αμία 30/6/2015 60.996,00 3.144.839,69 1.775.986,88 43.556,16 652.580,54 2.340,43 5.680.299,70 

        31/12/2014 
       Κόζηνο 
       

 
Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππό 
εθηέιεζε ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2014 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  -  191.968,71 33.037,56 47.740,00 122.182,08  -  394.928,35 

Μεηαθνξέο  -  (172.000,00) 172.000,00  -   -   -   -  

Πσιήζεηο πεξηφδνπ  -   -  (56.186,74) (37.297,37) (18.262,00)  -  (111.746,11) 

Λνηπέο θηλήζεηο  -  (1.710.508,76) (857,80)  -  (81.524,81)  -  (1.792.891,37) 

πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο  -  (15.147,68) (1.050,35)  -  (859,50)  -  (17.057,54) 
Μεηψζεηο απφ πψιεζε 
ζπγαηξηθήο  -  (3.129.548,05)  -  (132.275,36) (4.112.224,25)  -  (7.374.047,66) 

Τπφινηπν 31/12/2014 60.996,00 7.282.406,47 2.765.301,15 88.540,34 3.067.083,66 2.340,43 13.266.668,05 

        σξεπκέλεο απνζβέζεηο 
     

(788.395,59) 
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Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

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  -  (422.545,33) (98.626,56) (4.437,03) (262.786,67)  -  (788.395,59) 

Μεηαθνξέο  -  6.880,00 (6.880,00)  -   -   -   -  

Πσιήζεηο πεξηφδνπ  -   -  54.104,30 21.984,85 19.518,41  -  95.607,56 

Λνηπέο θηλήζεηο  -  981.147,49 515,91  -  81.483,54  -  1.063.146,94 

πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο  -  10.793,16 616,20  -  824,89  -  12.234,25 
Μεηψζεηο απφ πψιεζε 
ζπγαηξηθήο  -  1.216.574,63  -  58.646,33 2.824.915,86  -  4.100.136,82 

Τπφινηπν 31/12/2014  -  (3.953.486,39) (938.658,97) (42.396,08) (2.363.758,42)  -  (7.298.299,86) 

        
Αλαπ. Αμία 31/12/2014 60.996,00 3.328.920,08 1.826.642,18 46.144,26 703.325,24 2.340,43 5.968.368,19 

 

Ζ εηαηξεία 

30/6/2015 
       Κόζηνο 
       

 

Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 
Έξγα ππό 
εθηέιεζε ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2015 60.996,00 378.027,18 2.723.985,03 64.071,64 657.428,96 2.340,43 3.886.849,24 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ  -   -  4.053,30  -  4.150,95  -  8.204,25 

Πσιήζεηο πεξηφδνπ  -   -  (55.620,25)  -  (17.201,74)  -  (72.821,99) 

Λνηπέο θηλήζεηο  -   -   -   -   -   -   -  

Μεηαθνξέο  -   -   -   -   -   -   -  

Τπφινηπν 30/6/2015 60.996,00 378.027,18 2.672.418,08 64.071,64 644.378,17 2.340,43 3.822.231,50 

        σξεπκέλεο απνζβέζεηο 
      

 
Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππό 
εθηέιεζε ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2015  -  (70.094,47) (908.829,85) (18.139,19) (648.778,04)  -  (1.645.841,55) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ  -  (5.691,67) (50.248,28) (2.564,50) (3.002,70)  -  (61.507,15) 

Πσιήζεηο πεξηφδνπ  -   -  52.734,78  -  16.643,20  -  69.377,98 

Λνηπέο θηλήζεηο  -  (1.980,23)  -   -   -   -  (1.980,23) 

Μεηαθνξέο  -   -   -   -   -   -   -  

Τπφινηπν 30/6/2015  -  (77.766,37) (906.343,35) (20.703,69) (635.137,54)  -  (1.639.950,95) 

        
Αλαπ. Αμία 30/6/2015 60.996,00 300.260,81 1.766.074,73 43.367,95 9.240,63 2.340,43 2.182.280,55 

        31/12/2014 
       Κόζηνο 
       

 

Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 
Έξγα ππό 
εθηέιεζε ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2014 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  -   -  29.286,92 47.740,00 628,00  -  77.654,92 

Πσιήζεηο πεξηφδνπ  -   -  (47.686,74) (37.297,37) (18.262,00)  -  (103.246,11) 

Μεηαθνξέο  -  (172.000,00) 172.000,00  -   -   -   -  
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Τπφινηπν 31/12/2014 60.996,00 378.027,18 2.723.985,03 64.071,64 657.428,96 2.340,43 3.886.849,24 

        σξεπκέλεο απνζβέζεηο 
      

 
Γήπεδα Κηίξηα Μεραλήκαηα Μεη. Μέζα Έπηπια 

Έξγα ππό 
εθηέιεζε ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2014  -  (63.350,68) (853.627,05) (35.734,21) (656.968,12)  -  (1.609.680,06) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ  -  (13.623,79) (93.927,11) (4.389,83) (11.328,33)  -  (123.269,06) 

Πσιήζεηο πεξηφδνπ  -   -  45.604,31 21.984,85 19.518,41  -  87.107,57 

Μεηαθνξέο  -  6.880,00 (6.880,00)  -   -   -   -  

Τπφινηπν 31/12/2014  -  (70.094,47) (908.829,85) (18.139,19) (648.778,04)  -  (1.645.841,55) 

        
Αλαπ. Αμία 31/12/2014 60.996,00 307.932,71 1.815.155,18 45.932,45 8.650,92 2.340,43 2.241.007,69 

 

 

4.2 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

30/6/2015 
      

Κόζηνο Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2015 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 30/6/2015 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 

       σξεπκέλεο 
απνζβέζεηο Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2015  -  (572.010,45) (572.010,45)  -  (572.010,45) (572.010,45) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ  -  (30.995,02) (30.995,02)  -  (30.995,02) (30.995,02) 

Τπφινηπν 30/6/2015  -  (603.005,47) (603.005,47)  -  (603.005,47) (603.005,47) 

       
Αλαπ. Αμία 30/6/2015 1.703.480,16 1.591.439,37 3.294.919,53 1.703.480,16 1.591.439,37 3.294.919,53 

       

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

31/12/2014 
      

Κόζηνο Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2014 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ  -   -   -   -   -   -  

Τπφινηπν 31/12/2014 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 1.703.480,16 2.194.444,84 3.897.925,00 

       σξεπκέλεο 
απνζβέζεηο Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν Γήπεδα Κηίξηα ύλνιν 

Τπφινηπν 1/1/2014  -  (510.020,39) (510.020,39)  -  (510.020,39) (510.020,39) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ  -  (61.990,06) (61.990,06)  -  (61.990,06) (61.990,06) 
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Τπφινηπν 31/12/2014  -  (572.010,45) (572.010,45)  -  (572.010,45) (572.010,45) 

       
Αλαπ. Αμία 31/12/2014 1.703.480,16 1.622.434,39 3.325.914,55 1.703.480,16 1.622.434,39 3.325.914,55 

 

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.  

 

4.4  Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ο όκηινο 
    30/6/2015 

Λνγηζκηθά 
πξνγξάκκαηα 

Γηθαίσκα     
ρξήζεο γεο 

Άδεηα 
ιεηηνπξγίαο 

θσηνβνιηαηθνχ 
πάξθνπ χλνιν 

Κόζηνο 
    Τπφινηπν έλαξμεο 355.646,54 55.890,39 526.595,81 938.132,74 

Πξνζζήθεο   -   -   -   -  

πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο 112,96  -   -  112,96 

Τπφινηπν  ιήμεο 355.759,50 55.890,39 526.595,81 938.245,70 

     σξεπκέλεο απνζβέζεηο 
    Τπφινηπν έλαξμεο (330.181,30) (5.589,04) (52.709,60) (388.479,94) 

Απνζβέζεηο  (6.387,90) (1.397,26) (13.164,90) (20.950,06) 

Μεηψζεηο  -   -   -   -  

πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο (108,58)  -   -  (108,58) 

Τπφινηπν ιήμεο (336.677,78) (6.986,30) (65.874,50) (409.538,58) 

     Αλαπόζβεζηε αμία 19.081,72 48.904,09 460.721,31 528.707,12 

     31/12/2014 

Λνγηζκηθά 
πξνγξάκκαηα 

Γηθαίσκα     
ρξήζεο γεο 

Άδεηα 
ιεηηνπξγίαο 

θσηνβνιηαηθνχ 
πάξθνπ χλνιν 

Κόζηνο 
    Τπφινηπν έλαξμεο 1.190.512,26 55.890,39 526.595,81 1.772.998,46 

Πξνζζήθεο  1.083,00  -   -  1.083,00 

Μεηψζεηο  (9.550,00)  -   -  (9.550,00) 

πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο (1.128,70)  -   -  (1.128,70) 

Μεηψζεηο απφ πψιεζε 
ζπγαηξηθήο (825.270,02)  -   -  (825.270,02) 

Τπφινηπν  ιήμεο 355.646,54 55.890,39 526.595,81 938.132,74 

     σξεπκέλεο απνζβέζεηο 
    Τπφινηπν έλαξμεο (1.009.789,89) (2.794,52) (26.379,80) (1.038.964,21) 

Απνζβέζεηο  (14.625,50) (2.794,52) (26.329,80) (43.749,82) 

Μεηψζεηο 3.004,33  -   -  3.004,33 

πλαι. Γηαθ. Μεηαηξνπήο 1.135,50  -   -  1.135,50 
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Μεηψζεηο απφ πψιεζε 
ζπγαηξηθήο 689.300,60  -   -  689.300,60 

Τπφινηπν ιήμεο (330.974,96) (5.589,04) (52.709,60) (389.273,60) 

     Αλαπόζβεζηε αμία 24.671,58 50.301,35 473.886,21 548.859,14 

     

     Ζ Δηαηξεία 
    30/6/2015 

Λνγηζκηθά 
πξνγξάκκαηα 

Γηθαίσκα     
ρξήζεο γεο 

Άδεηα 
ιεηηνπξγίαο 

θσηνβνιηαηθνχ 
πάξθνπ χλνιν 

Κόζηνο 
    Τπφινηπν έλαξμεο 4.897,74 55.890,39 526.595,81 587.383,94 

Πξνζζήθεο   -   -   -   -  

Τπφινηπν  ιήμεο 4.897,74 55.890,39 526.595,81 587.383,94 

     σξεπκέλεο απνζβέζεηο 
    Τπφινηπν έλαξμεο (1.730,83) (5.589,04) (52.709,60) (60.029,47) 

Απνζβέζεηο  (489,77) (1.397,26) (13.164,90) (15.051,93) 

Τπφινηπν ιήμεο (2.220,60) (6.986,30) (65.874,50) (75.081,40) 

     Αλαπόζβεζηε αμία 2.677,14 48.904,09 460.721,31 512.302,54 

     31/12/2014 

Λνγηζκηθά 
πξνγξάκκαηα 

Γηθαίσκα     
ρξήζεο γεο 

Άδεηα 
ιεηηνπξγίαο 

θσηνβνιηαηθνχ 
πάξθνπ χλνιν 

Κόζηνο 
    Τπφινηπν έλαξμεο 13.467,74 55.890,39 526.595,81 595.953,94 

Πξνζζήθεο  980,00  -   -  980,00 

Μεηψζεηο  (9.550,00)  -   -  (9.550,00) 

Τπφινηπν  ιήμεο 4.897,74 55.890,39 526.595,81 587.383,94 

     σξεπκέλεο απνζβέζεηο 
    Τπφινηπν έλαξμεο (3.759,61) (2.794,52) (26.379,80) (32.933,93) 

Απνζβέζεηο  (975,55) (2.794,52) (26.329,80) (30.099,87) 

Μεηψζεηο 3.004,33  -   -  3.004,33 

Τπφινηπν ιήμεο (1.730,83) (5.589,04) (52.709,60) (60.029,47) 

     Αλαπόζβεζηε αμία 3.166,91 50.301,35 473.886,21 527.354,47 

 

- Σν δηθαίσκα ρξήζεο γεο πνζνχ επξψ  55.890,39 αθνξά ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία ECOJOULE  

SOLAR A.E. θαη ζπγθεθξηκέλα  ην πνζφ πνπ θαηέβαιιε 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.  



ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεζη 

πεπιόδος  1 Ιανοςαπίος έωρ 30 Ιοςνίος 2015 – ποζά ζε εςπώ  

36 

- 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. θαη αθνξά 

νπζηαζηηθά ζην ηίκεκα ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ θαη κεηαθέξεηαη αλαινγηθά 

απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

 

4.5  Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο – ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

 
Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

 
30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο 
επηρεηξήζεηο  -   -  1.630.000,00 1.630.000,00 
Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο 
επηρεηξήζεηο 1.014.830,29 1.014.830,29 1.027.147,00 1.027.147,00 

 
1.014.830,29 1.014.830,29 2.657.147,00 2.657.147,00 

 

4.5.1 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

1) ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο :  

 

Αλάιπζε Θπγαηξηθψλ Δηαηξηψλ : 

 Υψξα 
Δγθαηάζηαζεο 

Πνζνζηφ 
 Δχινγε Αμία 

ηελ 30/6/2015 

 

Δηαηξεία πκκεηνρήο Αμία Κηήζεσο Τπεξαμία  

ΛΖΣΩ Α.Δ.
 
 Διιάδα 28,86% 911.001,00 1.630.000,00 718.999,00 

ΤΝΟΛΑ 
  

911.001,00 1.630.000,00 718.999,00 

 

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 , ηελ 31/12/2012 θαη θαηά ηελ 31/12/2014. Οη δηαθνξέο θαηαρσξήζεθαλ ζηα ίδηα 

θεθάιαηα. 

 

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 θαηείρε θαηά ηελ 30.6.2015 πνζνζηφ  31,75% ηνπ 

κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ  θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή 

πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. 

 

4.5.2  Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

1) ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο: 
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 30/6/2015 31/12/2014 

Κφζηνο θηήζεο κείνλ απνκείσζε 1.027.147,00 1.027.147,00 

 

Αλάιπζε Δπελδύζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο   

  

Δηαηξεία  

Υψξα 

Δγθαηάζηαζεο 

 

% πκκεηνρήο 

 

Αμία Κηήζεσο 

Κφζηνο Κηήζεο 

κείνλ Απνκείσζε 

Τπεξαμία 

(Τπνηίκεζε) 

HARMONY 

CRUISES Α.Ν.Δ. 

Διιάδα 25,00% 1.027.147,00 1.027.147,00  -  

ΔΛΒΔ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 

Δ.Π.Δ. 

 

Βνπιγαξία 

 

49,00% 

 

2.641,23 

 

 -  

 

(2.641,23) 

ΤΝΟΛΑ     1.029.788,23 1.027.147,00 (2.641,23) 

 

- 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: 

 30/6/2015 31/12/2014 

 1.014.830,29 1.014.830,29 

 

- 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 Ζ εηαηξεία 

 
30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Αλαβαιιφκελεο θνξνι. απαηηήζεηο 148.337,38 108.108,21 0,00 0,00 
Αλαβαιιφκελεο θνξνι. 
Τπνρξεψζεηο 0,00 0,00 -293.969,99 -351.649,18 

Τπφινηπν 148.337,38 108.108,21 -293.969,99 -351.649,18 
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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 Ζ εηαηξεία 

 
30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Τπφινηπν έλαξμεο 108.108,21 1.405.383,23 (351.649,17) (2.077.446,64) 

Φφξνο απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ 40.134,72 (1.281.046,75) 57.679,18 (1.268.308,07) 

-  Φφξνο επί δηαθνξάο 
αλαπξνζαξκνγήο απφ επαλεθηίκεζε 
εχινγεο αμίαο  ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ  

 -   -  
 

96.200,00 

Αλαβαιιφκελνζ θφξνο επί δηαθνξάο 
αλαπξνζαξκνγήο πσιεζείζαο 
ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 

  
 -  2.897.905,53 

Μεηψζεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθήο 
 

(14.837,99) 
  

Γηαθνξέο ζπλαιιαγκαηηθήο κεηαηξνπήο 94,45 (1.390,28)  -   -  

Τπφινηπν ηέινπο πεξηφδνπ 148.337,38 108.108,21 -293.969,99 -351.649,18 

 

Γηα ηηο πθηζηάκελεο  θαηά ηελ 30/6/2015 θαη θαηά ηελ 31/12/2014 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% . 

 

4.7 Άιιεο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Πξνθαηαβιεζέληα πνζά γηα ελνηθίαζε 
θαηαζηεκάησλ 97.689,04 97.689,04 0,00 0,00 

Δγγπήζεηο δηάθνξεο 370.755,25 396.370,42 10.317,43 10.317,43 

χλνιν 468.444,29 494.059,46 10.317,43 10.317,43 

 

Αλάιπζε θίλεζεο ινγαξηαζκνχ πξνθαηαβνιψλ ελνηθίσλ. 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 
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Τπφινηπν έλαξμεο 97.689,04 1.151.720,61 0,00 0,00 

Μεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο 0,00 -10.466,64 0,00 0,00 

Μεηψζεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθήο  
 

-1.043.564,93 
 

0,00 

Τπφινηπν ιήμεο 97.689,04 97.689,04 0,00 0,00 

 

4.8  Απνζέκαηα 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Δκπνξεχκαηα 6.149.309,57 5.635.017,73 87.093,40 97.725,23 

Πξνηφληα 31.628,29 27.821,77 31.628,29 27.821,77 

Πξψηεο & βνεζ. Ύιεο 34.973,22 24.391,99 34.973,22 24.391,99 

χλνιν 6.215.911,08 5.687.231,49 153.694,91 149.938,99 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τπφινηπν 6.215.911,08 5.687.231,49 153.694,91 149.938,99 
 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ''πξνβιέςεηο '' 'ερεη σο εμήο: 

  

   

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Τπφινηπν 1.1 0,00 2.238.144,00 0,00 2.200.000,00 
ρεκαηηζζείζεο ζηε ρξήζε 
πξνβιέςεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υξεζηκνπνηεζείζεο ζηε ρξήζε 
πξνβιέςεηο 0,00 -2.200.000,00 0,00 -2.200.000,00 

Μεηψζεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθήο  
 

-38.144,00 
 

0,00 

χλνιν 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

4.9 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Πειάηεο 5.905.258,87 5.630.020,74 5.357.495,46 4.947.674,32 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 246.351,08 240.351,08 240.351,08 234.351,08 
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Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 91.860,26 158.656,75 82.296,57 158.656,75 

Απαηηήζεηο απφ  Γεκφζην 138.966,00 198.187,79 137.101,52 196.659,80 

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 54.969,96 3.573,81 54.969,96 3.573,81 

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 13.862,90 12.247,59 142,23 126,09 

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ 81.137,58 29.234,56 397,26 10.110,29 

Λνγαξηαζκνί πξνο απφδνζε 6.182,25 11.984,15 6.182,25 11.984,15 

Απαηηήζεηο απφ αζθαιηζη. Δηαηξείεο 465.445,00 465.445,00 465.445,00 465.445,00 

Απαηηήζεηο απφ πξψελ  ζπγαηξηθή 118.975,50 649.755,00 118.975,50 649.755,00 

Λνηπέο απαηηήζεηο 577.307,45 594.272,51 437.439,64 443.463,47 

χλνιν 7.700.316,85 7.993.728,98 6.900.796,47 7.121.799,76 

Μείνλ: Πξνβιέςεηο -4.700.877,36 -4.700.877,36 -4.700.877,36 -4.700.877,36 

Τπφινηπν 2.999.439,49 3.292.851,62 2.199.919,11 2.420.922,40 

 

 

Οη απαηηήζεηο  εκθαλίδνληαη απνκεησκέλεο ζπλνιηθά ζε επίπεδν νκίινπ θαη εηαηξείαο  θαηά ηελ 

30/6/2015 θαη 31/12/2014 θαηά πνζφ επξψ 4.700.877,36  . Σν πνζφ απηφ αληηζηνηρεί ζηηο ζσξεπηηθά 

ζρεκαηηζζείζεο κέρξη  ηηο ελ ιφγσ εκεξνκελίεο 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 

30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Τπφινηπν 1.1 4.700.877,36 3.320.877,36 4.700.877,36 3.320.877,36 

ρεκαηηζζείζεο ζηε ρξήζε πξνβιέςεηο 0,00 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00 

χλνιν 4.700.877,36 4.700.877,36 4.700.877,36 4.700.877,36 

 

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

αθνξά ζε δηεθδηθνχκελε απφ  αζθαιηζηηθή εηαηξεία  απνδεκίσζε ιφγσ θινπήο απνζεκάησλ 

(εκπνξεπκάησλ, πξνηφλησλ θηι) πνπ έγηλε ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2011 ζηηο θεληξηθέο απνζήθεο 

ηεο εηαηξείαο ζηνλ Άγην Αλδξέα Καβάιαο.  
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Σν πνζφ ηεο δηθαζηηθά δηεθδηθνχκελεο απνδεκίσζεο πξνέθπςε απφ θπζηθή απνγξαθή ησλ 

απνζεκάησλ κεηά ηελ θινπή , έπεηηα απφ απαίηεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. 

ηα ηέιε ηνπ 2014 εθδηθάζζεθε ε ελ ιφγσ ππφζεζε θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο. 

4.10   Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκώληαη ζηελ εύινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ.  

 
Αμ. Κηήζεο Αμία 30/6/2015 

Γηαθνξέο 
απνηίκεζεο 

Οκνινγίεο δαλείσλ ζε επξψ  3.457.465,69 3.219.087,55 -238.378,14 

Οκνινγίεο δαλείσλ ζε Ξ.Ν. 838.321,61 760.051,33 -78.270,28 

Μεξηδηα Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ εζσηεξηθνχ 3.160.573,31 3.136.096,41 -24.476,90 

Μεξηδηα Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ εμσηεξηθνχ 1.583.581,14 1562505,95 -21075,19 

 
9.039.941,75 8.677.741,24 -362.200,51 

Μετοχές  
   ΜΗΝΗΟΝ Α.Δ. 2.934,70 0 -2.934,70 

ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΕΩΖ  Α.Δ. 318.115,82 0 -318.115,82 

 
321.050,52 0 -321.050,52 

    ύλνιν 9.360.992,27 8.677.741,24 -683.251,03 

 

 
Σν εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην θαη ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζε εχινγεο αμίεο 

κέζσ απνηειεζκάησλ απνηεινχληαη απφ επελδχζεηο ζε ακνηβαία θεθάιαηα , εηαηξηθά νκφινγα θαη 

κεηνρηθνχο ηίηινπο  

 

Καηά ηελ απνηίκεζε ηεο 30/6/2015 πξνέθπςαλ δηαθνξέο (ρξεσζηηθέο)  πνζνχ επξψ 362.200,51 νη 

νπνίεο θαηαρσξήζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα (έμνδα) ηεο πεξηφδνπ 1/1-30/6/2015. 
 

Δπίζεο θαηά ηελ 30/6/2015 έγηλε πξφβιεςε ησλ δνπιεπκέλσλ πηζησηηθψλ ηφθσλ ησλ νκνινγηψλ  

πνζνχ επξψ 54.859,01 ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηα έζνδα ρξήζεο εηζπξαθηέα. 

 
Οη αλσηέξσ κεηνρηθνί ηίηινη  έρνπλ πάςεη λα πθίζηαληαη.  Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία ΜΗΝΗΟΝ Α.Δ. 

απνκεηψζεθε ζπλνιηθά ηελ 1.1.2004  ελψ ε ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΕΩΖ Α.Δ. 

απνκεηψζεθε ζπλνιηθά ζηε ρξήζε 2004, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαη επηβάξπλε. 

 

 4.11  Σακεηαθά δηαζέζηκα 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 150.151,13 106.029,17 4.732,77 3.900,23 
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Βξαρππξ. ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 1.180.927,95 1.380.112,13 389.442,71 841.665,09 

χλνιν 1.331.079,08 1.486.141,30 394.175,48 845.565,32 
 

 

4.12   Μεηνρηθό Κεθάιαην – Τπέξ ην άξηην 

 

Αξηζκφο 
κεηνρψλ 

Κνηλέο 
κεηνρέο 

Τπέξ ην 
άξηην 

Ίδηεο 
κεηνρέο  χλνιν 

31 Γεθεκβξίνπ  2014 13.230.000 3.969.000,00 4.660.374,63 0,00 8.629.374,63 

30 Ηνπλίνπ 2015 13.230.000 3.969.000,00 4.660.374,63 0,00 8.629.374,63 

 

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 9/6/2015 απνθάζηζε :  

α) ηελ αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 0,30 επξψ ζε 0,38 επξψ κε θεθαιαηνπνίεζε 

κέξνπο ηεο δηαθνξάο απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην θαη  

β) ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ 1.058.400 

επξψ, κε επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζηνπο κεηφρνπο 0,08 επξψ αλά κεηνρή, κε ηζφπνζε κείσζε ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 0,38 επξψ ζε 0,30 επξψ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο .  

Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή ζηηο 21/7/2015. 

 

4.13    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. 

  

4.14    Λνηπά απνζεκαηηθά  

 
Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

 
30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 1.282.449,82 1.282.449,82 1.052.513,76 1.052.513,76 

Δηδηθά Απνζεκαηηθά  1.269,77 1.269,77 1.269,77 1.269,77 
Απνζεκαηηθά απφ έζνδα 
ζπκκεηνρψλ 2.574.901,23 2.574.901,23 2.574.901,23 2.574.901,23 

Αθνξνιφγεηα Απνζεκαηηθά 698.736,55 698.736,55 671.093,67 671.093,67 

χλνιν 4.557.357,37 4.557.357,37 4.299.778,43 4.299.778,43 
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- 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. 

 

4.15  Αλάιπζε ησλ δαλείσλ  

 
Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 0,00 1.848.000,00 0,00 1.848.000,00 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 364.740,50 336.000,00 40,50 336.000,00 

χλνιν δαλείσλ 364.740,50 2.184.000,00 40,50 2.184.000,00 

 

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 

 
30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Μεηαμχ 1 θαη 2 εηψλ 0,00 336.000,00 0,00 336.000,00 

Μεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ 0,00 1.008.000,00 0,00 1.008.000,00 

Πάλσ απφ 5 έηε 0,00 504.000,00 0,00 504.000,00 

χλνιν 0,00 1.848.000,00 0,00 1.848.000,00 
 

 

4.16  Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

- Γελ πθίζηαλην θαηά ηελ 30/6/2015 ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε Πξνκεζεπηέο , Διιεληθφ 

Γεκφζην , Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο θαη Πηζησηέο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο . 



ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεζη 

πεπιόδος  1 Ιανοςαπίος έωρ 30 Ιοςνίος 2015 – ποζά ζε εςπώ  

44 

- Ζ αλάιπζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο θαη ινηπνχο πηζησηέο ηεο εηαηξείαο έρεη σο εμήο: 
 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Πξνκεζεπηέο 5.063.673,66 5.168.172,11 76.187,00 78.029,78 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 955.804,16 978.601,51 1.457,11 1.069,32 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 267.519,18 195.803,82 49.562,61 53.707,56 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 66,97 3.366,97 66,97 3.366,97 

Φφξνη - ηέιε 404.045,40 285.025,79 46.229,19 38.637,02 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 79.637,45 153.035,74 2.438,92 6.924,39 

Δμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 125.020,20 100.912,40 20,20 56.054,11 

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο 67.143,04 105.028,43 426,19 23.335,82 
Τπνρξεψζεηο πξνγξ. πηζηφηεηαο 
πειαηψλ 191.900,00 191.900,00 0,00 0,00 

Ακνηβέο κειψλ Γ 61.405,00 300.000,00 61.405,00 300.000,00 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 364.721,81 507.646,64 270.966,51 397.027,80 

 
7.580.936,87 7.989.493,41 508.759,70 958.152,77 

 

4.17  Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 20.000 αθνξά ηελ ζρεκαηηζζείζα ζε 

πξνεγνχκελε ρξήζε πξφβιεςε απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ γηα θφξνπο θαη ινηπέο 

επηβαξχλζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ αλέιεγθησλ  

θνξνινγηθά ρξήζεσλ ηεο. 

Οη αλέιεγθηεο ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά 

παξαθάησ ζηελ παξάγξαθν 5.2 

 

4.18  Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί  ζηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2015 θαη 1/1-30/6/2014 ππνινγίζζεθε  

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%. 

 

Γηα ηηο πθηζηάκελεο  θαηά ηελ 30/6/2015  θαη θαηά ηελ 30/6/2014 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% .  

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ έρεη επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα αλαιχεηαη σο εμήο: 
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Ο φκηινο 

 
1/1-30/6/2015 1/1-30/6/2014 

 

πλερηδόκεκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο 

πλερηδόκεκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο 

Γηαθνπείζεο 
δξαζηεξηόηεηεο ύλνιν 

Σξέρσλ θφξνο  εηζνδήκαηνο -62.472,43 0,01 -242.787,90 -242.787,89 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 40.134,72 99.762,23 46.882,59 146.644,82 

Πξφβιεςε θφξνπ εηζνδήκαηνο αλέιεθησλ 
ρξήζεσλ 0,00 

  
0,00 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ρξ. 2014 -130.503,16 
  

0,00 

Φφξνο κεξηζκάησλ  0,00 -118.975,50 
 

-118.975,50 

χλνιν -152.840,87 -19.213,26 -195.905,31 -215.118,57 

 

 
Ζ εηαηξεία 

 
1/1-30/6/2015 1/1-30/6/2014 

Σξέρσλ θφξνο  εηζνδήκαηνο -62.472,43 0,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 57.679,18 57.877,73 

Πξφβιεςε θφξνπ εηζνδήκαηνο αλέιεθησλ 
ρξήζεσλ 0,00 0,00 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ρξ. 2014 -130.503,16 0,00 

Φφξνο κεξηζκάησλ  0,00 -118.975,50 

χλνιν -135.296,41 -61.097,77 

 

Σν πνζφ επξψ 130.503,16 "Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ρξ. 2014" αθνξά ζε δηαθνξά θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ρξήζεο 2014 , πξνέθπςε δε κεηά ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ελ 

ιφγσ ρξήζεο θαηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη εηδηθψηεξα θαηά ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο.    

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο έρεη σο εμήο: 

 

 

Ο φκηινο 

 
1/1-30/6/2015 1/1-30/6/2014 

 

πλερηδόκεκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο 

πλερηδόκεκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο 

Γηαθνπείζεο 
δξαζηεξηόηεηεο ύλνιν 

Κέξδε /Εεκίεο  πξν θφξσλ 89.891,93 397.268,10 711.481,93 1.108.750,03 

Εεκίεο επί ησλ νπνίσλ δελ αλαγλσξίζζεθε  αλαβαι. 
Φφξνο 0,00 420.667,23 

 
420.667,23 

Δηζφδεκα πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θφξν 2.046,92 -1.189.755,00 
 

-1.189.755,00 

Έμνδα  πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο 
ζθνπνχο 0,00 

 
42.000,00 42.000,00 

Κέξδε ππαγφκελα ζε θφξν εηζνδήκαηνο 91.938,85 -371.819,67 753.481,93 381.662,26 
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Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 
ηεο εηαηξείαο  -22.337,71 86.581,38 -195.905,31 -109.323,93 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ρξ. 2014 -130.503,16 
  

0,00 

Δπίδξαζε απφ κεηαβνιή ζπληειεζηψλ 
αλαβαιιφκελνπ θφξνπ 0,00 13.180,86 

 
13.180,86 

Φφξνο κεξηζκάησλ  0,00 -118.975,50 
 

-118.975,50 

χλνιν -152.840,87 -19.213,26 -195.905,31 -215.118,57 

 

 
Ζ εηαηξεία 

 
1/1-30/6/2015 1/1-30/6/2014 

Κέξδε /Εεκίεο  πξν θφξσλ 5.270,65 546.481,11 

Εεκίεο επί ησλ νπνίσλ δελ αλαγλσξίζζεθε  αλαβαι. Φφξνο 0,00 420.667,23 

Δηζφδεκα πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θφξν 0,00 -1.189.755,00 

Έμνδα  πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο 13.164,91 0,00 

Κέξδε ππαγφκελα ζε θφξν εηζνδήκαηνο 18.435,56 -222.606,66 

   Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηεο 
εηαηξείαο  -4.793,25 57.877,73 

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ -130.503,16 0,00 

Φφξνο κεξηζκάησλ  0,00 -118.975,50 

χλνιν -135.296,41 -61.097,77 

 

Με ηνλ λ. 4324/2015 ηεο 16.7.2015 ν εηαηξηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο απμήζεθε απφ 26% ζε 

29% γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχληαη απφ 1.1.2015. Ζ αιιαγή απηή απνηειεί κεηαγελέζηεξν κε 

δηνξζσηηθφ γεγνλφο θαη δελ έρεη απεηθνληζζεί ζε απηέο ηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Αλ ε κεηαβνιή απηή είρε αλαγλσξηζηεί ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30.6.2015 ζα 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο 

εηαηξείαο θαηά πνζφ  επξψ 7.208. 

Αληίζηνηρα νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο ζα απμάλνληαλ θαηά πνζφ 

επξψ  33.920  ( 12.350  επξψ ζε κείσζε ησλ απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ θαη 21.570 επξψ ζε κείσζε 

ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ) θαη νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ηνπ νκίινπ ζα 

απμάλνληαλ θαηά πνζφ 15.375 κε ηζφπνζε αχμεζε ησλ απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ. 

 

4.19  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 Ζ εηαηξεία 
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30/6/2015 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2014 

Καζαξά θέξδε -76.113,85 -811.700,16 -130.025,76 485.383,34 

Καηαλέκνληαη ζε 
    

Μεηφρνπο εηαηξείαο -114.464,99 -737.564,27 -130.025,76 485.383,34 

Μεηφρνπο κεηνςεθίαο 38.351,14 -74.135,89  -   -  

     ηαζκηζκέλνο κέζνο 
αξηζκφο κεηνρψλ 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 

     Κέξδε κεηά απφ θφξνπο 
αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) -0,0087 -0,0557 -0,0098 0,0367 

 

5. Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο  

5.1. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

i)  πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 

Γελ ππάξρνπλ ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ζπγαηξηθέο , ζπγγελείο θαη ινηπέο ζπλδεδεκέλεο 

εηαηξείεο ηεο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2015 . 

Κακηά εγγχεζε δελ έρεη δνζεί ε ιεθζεί απφ ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε. 

Γελ πθίζηαληαη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ 30/6/2015. 
 

ii)  πλαιιαγέο κε κέιε ηεο Γηνίθεζεο θαη ινηπά ζηειέρε ηνπ νκίινπ 

- Ζ εηήζηα ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 9 Ηνπλίνπ 

2015 απνθάζηζε κε ςήθνπο 9.486.143 , ήηνη πακςεθεί , ηελ θαηαβνιή ακνηβήο πνζνχ επξψ 

300.000 απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 2014 ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν θ. Σειέκαρν Κηηζηθφπνπιν. 

Οη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 30/6/2015 απφ ηηο παξαπάλσ ακνηβέο αλέξρνληαη ζην πνζφ 

επξψ 61.405,00 

- Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο γηα πεξίνδν 1/1-

30/6/2015 θαη 1/1-30/6/2014  αλήιζαλ ζην πνζφ επξψ 7.307,02 θαη επξψ 1.423,68 αληίζηνηρα.  

- Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ  ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ  ηνπ νκίινπ  γηα ηελ 

πεξίνδν 1/1-30/6/2015 θαη γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2014 αλήιζαλ   ζην πνζφ ησλ επξψ 125.750,00 

θαη επξψ 125.000,00 αληίζηνηρα .  

- Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ θαη ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ ηνπο.   

 



ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεζη 

πεπιόδος  1 Ιανοςαπίος έωρ 30 Ιοςνίος 2015 – ποζά ζε εςπώ  

48 

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 30/6/2015 

θαη 31/12/2014  είραλ σο εμήο : 

 

 

Ο όκηινο Ζ εηαηξεία 

30/6/2015 31/12/2014 30/6/2015 31/12/2014 

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα 
εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ 490.240,34 347.175,61 410.591,54 306.175,61 

 

 

-   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 

ΛΖΣΩ Α.Δ.  2007-2010 

HARMONY CRUISES Α.Ν.Δ. 2002-2014 

ΔΛΒΔ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΔΠΔ (ζε αδξάλεηα) - 

LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD 2008-2014 
 

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 20.000,00 . 

                           .    

5.3  Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 
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 Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ  θαηά ηελ 30/6/2015  ήηαλ γηα ηνλ Όκηιν 211 άηνκα  

θαη γηα ηελ  Δηαηξεία 7 άηνκα , ελψ θαηά ηελ  30/6/2014 ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ήηαλ  γηα 

ηνλ Όκηιν  213 άηνκα θαη γηα ηελ  Δηαηξία 16 άηνκα . 
 

 

5.4  Δπνρηθόηεηα - Πεξηνδηθόηεηα 

Οη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε επνρηθφηεηα – πεξηνδηθφηεηα ζηνλ θχθιν 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπο.  

 

5.6  Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνύ 

Γελ έρεη ζπκβεί θάπνην γεγνλφο ην νπνίν λα επεξεάδεη είηε ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε είηε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηνπ νκίινπ απφ ηηο 30 Ηνπλίνπ 2015 έσο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο 

παξνχζαο , κε εμαίξεζε ηελ αιιαγή ησλ ζπληειεζηψλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηελ νπνία 

αλαθεξφκαζηε αλαιπηηθά παξαπάλσ (παξάγξ. 4.18).          

                  

Άγηνο  Αλδξέαο  Καβάιαο , 28 Απγνχζηνπ 2015 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  

& ΓΗΔΤΘ. ΤΜΒΟΤΛΟ ηνπ  Γ.. ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

   

 
 

 
 
  

   

ΣΖΛΔΜΑΥΟ       RONALD BARKSHIRE ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

 ΚΗΣΗΚΟΠΟΤΛΟ       A.Γ.  702014378/98 ΚΟΓΚΑΛΗΓΖ 

Α.Σ.  ΑΒ 732602  Α.Σ.  ΑΔ 203573 
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