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Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των   

εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 25 Αυγούστου 2008

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Κωνσταντίνος Αναστ. Μακρίδης    (Α.Μ. ΣΟΕΛ  11261)

Ελεγκτική Εταιρεία : ΣΟΛ Α.Ε.  Ορκωτών Ελεγκτών    ( Α.Μ. ΣΟΕΛ  125 )

Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 8.330.792,28 7.896.026,07 1.791.148,51 1.643.470,43

Επενδύσεις σε ακίνητα 2.101.367,01 2.116.935,90 2.101.367,01 2.116.935,90

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 381.486,46 377.841,16 15.526,06 9.837,94

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.494.918,09 3.344.573,23 18.954.165,76 18.954.110,67

Αποθέµατα 10.728.414,59 9.516.458,07 4.907.522,45 4.987.281,16

Απαιτήσεις από πελάτες 15.611.911,99 14.583.574,80 5.025.650,74 5.232.825,57

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.835.756,25 8.962.734,78 4.152.160,95 2.933.981,30

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 50.484.646,67 46.798.144,01 36.947.541,48 35.878.442,97

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 4.630.500,00 4.630.500,00 4.630.500,00 4.630.500,00

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 11.462.203,49 11.260.876,07 21.793.408,34 20.913.526,29

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (α) 16.092.703,49 15.891.376,07 26.423.908,34 25.544.026,29

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 5.915.584,83 6.708.151,89 0,00 0,00

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β) 22.008.288,32 22.599.527,96 26.423.908,34 25.544.026,29

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4.125.174,18 4.373.318,94 4.004.179,38 4.353.442,03

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 706.748,27 664.090,07 3.187.369,59 3.189.503,56

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 816.453,83 815.754,86 816.453,83 815.754,86

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 22.827.982,07 18.345.452,18 2.515.630,34 1.975.716,23

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 28.476.358,35 24.198.616,05 10.523.633,14 10.334.416,68

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 50.484.646,67 46.798.144,01 36.947.541,48 35.878.442,97

1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/4-30/6/2008 1/4-30/6/2007

Κύκλος εργασιών 32.061.383,07 28.130.495,33 15.542.861,78 13.314.791,59

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 12.019.638,98 10.776.772,68 5.643.115,89 4.886.915,92
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 3.214.975,82 3.176.448,88 1.046.728,14 1.161.527,32

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 3.084.008,29 3.091.604,18 988.750,10 1.131.173,79

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 2.255.932,91 2.358.042,28 723.136,23 865.419,72

Μετόχους Εταιρίας 1.129.658,89 1.233.785,05 (151.260,26) (4.399,26)

Μετόχους Μειοψηφίας 1.126.274,02 1.124.257,23 874.396,49 869.818,98

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) 0,085 0,093 (0,011) (0,000)
Κέρδη/(ζηµιές)προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και αποσβέσεων 3.850.874,76 3.687.063,61 1.372.036,43 1.422.309,66

1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/4-30/6/2008 1/4-30/6/2007

Κύκλος εργασιών 4.792.581,24 5.344.173,24 (775,49) 496.052,72

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 1.825.938,61 2.103.873,38 (266.852,53) (31.997,82)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 495.079,54 580.567,24 (978.850,84) (827.065,79)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 1.863.017,48 1.638.981,99 476.038,01 291.969,86

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 1.805.982,05 1.565.411,69 743.617,30 533.212,13

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) 0,137 0,118 0,056 0,040

Κέρδη/(ζηµιές)προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και αποσβέσεων 559.423,58 643.862,94 (947.485,23) (795.330,40)

«ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.  15832/06/Β/87/32

Έδρα : Άγιος Ανδρέας  T.K. 640 07 Καβάλα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008

Κατανεµόνται σε:

Ο Όµιλος

Η εταιρεία

Ο Όµιλος Η εταιρία

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες , που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις , στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική

κατάσταση και τα αποτελέσµατα του οµίλου και της εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη , πριν προβεί σε

οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή η άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη , να ανατρέξει στην διεύθυνση διδικτύου του εκδότη , όπου αναρτώνται οι

οικονοµικές καταστάσεις  καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.



30/6/2008 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2007

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01/01/2008 και 01/01/2007 

αντίστοιχα) 22.599.527,96 20.297.050,99 25.544.026,29 28.585.492,02

Κέρδη / (ζηµιές)  περιόδου µετά από φόρους 2.255.932,91 2.358.042,28 1.805.982,05 1.565.411,69

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -2.837.467,00 -2.327.922,00 -926.100,00 -926.100,00

Συναλλαγµατικές διαφορές -9.705,55 11.619,30 - -

Λοιπές κινήσεις - 100.000,00 - -
Σύνολο καθαρής θέσης  λήξης περιόδου (30/6/2008 και 

30/6/2007αντίστοιχα) 22.008.288,32 20.438.790,57 26.423.908,34 29.224.803,71

1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 3.084.008,29 3.091.604,18 1.863.017,48 1.638.981,99

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 635.898,94 510.614,73 64.344,04 63.295,70

Προβλέψεις 184.104,06 162.818,40 132.176,10 134.930,75

Συναλλαγµατικές διαφορές 3.452,28  - - -

Λοιπές µη ταµειακές κινήσεις 57.808,34 55.313,66 - -
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας (97.227,92) (60.459,65) (953.511,99) (174.163,28)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 228.195,45 145.304,35 205.419,02 130.528,61
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (1.251.434,88) (746.828,88) 29.758,72 (873,59)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.215.086,21) (3.316.278,63) (246.509,59) (1.221.233,45)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.339.455,18 2.071.797,14 (427.179,47) (243.486,23)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (228.195,45) (145.304,35) (205.419,02) (130.528,61)

Καταβεβληµένοι φόροι (322.817,12) (275.711,35) (29.312,93) (17.933,46)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.418.160,96 1.492.869,60 432.782,36 179.518,43

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων (968.381,02) (347.704,83) (207.173,94) (83.074,93)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 16.420,17 51.151,55 16.420,17  - 

Τόκοι εισπραχθέντες 86.309,89 50.068,69 24.379,38 985,28

Μερίσµατα εισπραχθέντα  - - 917.745,03 173.178,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (865.650,96) (246.484,59) 751.370,64 91.088,35

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - 2.293.500,00 - 2.293.500,00

Εξοφλήσεις δανείων (348.563,68) (1.948.916,36) (348.563,68) (1.948.916,36)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (6.378,25) - - -

Μερίσµατα πληρωθέντα (1.190.718,54) (722.062,57) - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.545.660,47) (377.478,93) (348.563,68) 344.583,64

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου (α) + (β) + (γ) 1.006.849,53 868.906,08 835.589,32 615.190,42

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 7.530.157,97 4.292.781,51 1.263.219,16 157.414,96

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 8.537.007,50 5.161.687,59 2.098.808,48 772.605,38

    ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  13. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 :

Η εταιρεία

Ο Όµιλος Η εταιρεία

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

2η Εναλλακτική : Έµµεση µέθοδος

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ο Όµιλος

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2007 2. Οι εταιρείες

του οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους , τα ποσοστά µε τα οποία ο Όµιλος συµµετέχει στο µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος

ενσωµάτωσης τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Α' εξαµήνου 2008 , παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 1 των ενδιάµεσων

συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 3. Το β' τρίµηνο του 2007 συστάθηκε η εταιρεία LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD στην οποία συµµετέχει µε

ποσοστό 80% η θυγατρική εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε. και έκτοτε περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου. 4. Οι ανέλεγκτες

φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των εταιρειών του οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 5.2 των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών

καταστάσεων. 5. Επί των παγίων στοιχείων των εταιρειών του οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 6. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό

διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των

εταιρειών του Οµίλου. 7. Αριθµός απασχολουµένου προσωπικού την 30/6/2008 : Οµιλος άτοµα 399 , Εταιρεία 77 και 30/6/2007 : Όµιλος άτοµα 344

, Εταιρεία άτοµα 83. 8. ∆εν υπάρχουν προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις , επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές , καθώς και λοιπές

προβλέψεις. 9. Το θέµα έµφασης στην έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή αφορά τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του

οµίλου. 10. Το κονδύλιο λοιπές κινήσεις στην κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης αφορά στην αναλογία της µειοψηφίας επί του µετοχικού

κεφαλαίου της ιδρυθείσας , στο β' τρίµηνο του 2007 από την θυγατρική εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε. , εταιρείας LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD . 11. Στο

τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν µετοχές της µητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές η συγγενείς της

επιχειρήσεις 12. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 34/24.1.2008 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς επαναπροσδιορίσθηκαν τα '' Κέρδη προ φόρων

χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων '' και '' Κέρδη/(ζηµιές)προ φόρων,χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων''

για το α' εξάµηνο του 2007. Τα αρχικά δηµοσιευθέντα ποσά για τη περίοδο 1/1-30/6/2007 ήταν ευρώ 3.226.517,57 και 3.737.132,30 για τον όµιλο και

ευρώ 581.552,52 και 644.848,22 για την εταιρεία και για την περίοδο 1/4-30/6/2007 ήταν ευρώ 1.1197.227,02 και 1.458.009,36 για τον όµιλο και

ευρώ -826.080,51 και -794.345,12 για την εταιρεία αντίστοιχα.



30/6/2008 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2007

     - Έσοδα 60,00 2.937,54 60,00 2.937,54

     - Έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00

      - Απαιτήσεις 137.013,54 155.326,62 1.386.839,27 1.170.106,62

      -Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

      -Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 

       διοίκησης 197.610,00 282.160,00 0,00 0,00

     - Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00 0,00 0,00

     -Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 126.500,00 0,00 0,00 0,00

Φωκ. Νέγρη 3 Αθήνα Τ.Κ. 11257

 Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 125

 Κωνσταντίνος Αν. Μακρίδης

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11261

ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους µετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας ‘’ ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.’’

 Αθήνα   26 Αυγούστου 2008

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

                                        

ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Άγιος Ανδρέας Καβάλας 25 Αυγούστου 2008

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Τηλέµαχος Κιτσικόπουλος

Α.Τ. ΑΒ 732602

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Ronald Barkshire

A.∆.  702014378/98

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Παναγιώτης Κογκαλίδης

Α.Τ. ΑΕ 203573

 Εισαγωγή

Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της Ανώνυµης Εταιρείας " ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. " της 30ης Ιουνίου 2008 και

τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που

έληξε αυτήν την ηµεροµηνία καθώςκαι τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις , που συνθέτουν την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση , η οποία

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την

κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης , σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση και εφαρµόζονταιστην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση ("∆ΛΠ 34"). ∆ική

µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης  µε βάση την επισκόπησή µας.

Εύρος της εργασίας επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που

∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση

συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά

θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο

από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως , δεν µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την

διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η

παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου.

Συµπέρασµα Επισκόπησης

Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συννηµένη

εταιρική και ενοποιηµένη ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει  καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ("∆ΛΠ 34").

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης , εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση της παραγράφου 5.2

των επιλεγµένων επεξηγηµατικών σηµειώσεων επί των ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων , στην οποία γίνεται αναφορά στην τρέχουσα

φορολογική θέση της εταιρείας και του οµίλου και ειδικότερα στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι

δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και , ως εκ τούτου , δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική

πληροφόρηση σχετικά    µε το θέµα αυτό.

      

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων

Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης επισκοπήσαµε και τα υπόλοιπα στοιχεία της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου

5 του Ν. 3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του Νόµου , Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση

διαπιστώσαµε ότι η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίεςπου προβλέπονται από το Νόµο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής

µε τη συνηµµένη οικονοµική πληροφόρηση. 


