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Σ0μφωvα με τηv Aπ6φαση 4ι507ι28.o4.2oo9 τoυ Δtolκητικo0 Συμβoυλioυ τηg EπrτρoτrηE Kεφαλαlαγoρds

εκδ6τη' 6πoυ αvσρτωvτoI ol olκovoμlκaζ καταστdσεtζ καΘωζ κol η aκθεση επlσκ6πησηζ τoU v6μlμoυ ελεγκτη.

Σ0vθεση Δlolκητlκoι, ΣυμβoυλioU:Στo|xEIΑ EnlxElPHΣΗΣ
ΔlεiθUνση,δραξ Eταlρiαζ:
K0ρlα Δραστηρl6τητα:
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Aρμ6δ1α AρΧη:

Hμερoμηviα 6γκρlσηζ τωv olκovoμlκων καταστdσεων
(απ6 τlζ oπoiεζ αvτληθηκαv τα στolΧεiα):
Noμlμoζ ελεγKτηζ:
EλεγKτIKη Eταlρiα:
TUπoζι(θεσηζ ιτlσκoπηoηζ ελεγκτιιv:
Δlει]Θυvση δlαδlκτυoυ Eταlρiαζ:
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t]ερβανdζ Γεωργloζ
Γlερβovdζ KωvστovτΙvoζ AvτΠρδεδρoζ

Πρ6εδρoζ & ΔlεUθυvωv Σ!μβoυλoζ

Περβovd lφlγ6νεlα

nερβανd ΔεΦolvα
nερβανdζ Aγγελoξ

Maλoζ
ι,ηaλζ
ιnaλζ

Περβανdζ Γ]αvαγιωτηζ λreλoζ

κdρμαλη PεμπaλoU KUρlακη Mελoζ

ΣτolxΕlΑ KΑτAΣτAΣHΣ oIKoNoMlKΗΣ ΘEΣHΣ τHΣ HΣ 30ηζ loYNloY 20'15
Π0σ6 εκΦoασuivα σε εUoω

ΣτolxEιA κAτAΣτAΣΗΣ τAMElAκΩΝ PoΩN
Πoσιi εκφρqσμtvα σε εUρd,

ENEPΓttτ]{o
Ιδ!oΧρησlμoπoloυμενα Eνσωμoτo πdγlα στolχεiα

ΑUλα περloUσlακd στolΧεio

Επενδισεlζ σε oκiνητα
ΛolΓο μη κU.ΛoΦoρoυvΙα περloJσ'ακα στolΧεjα

ΑΓolΙησLlζ απ6 πελoτaζ-Χρ1ματlσ-aζ XρημoΙlστiρlo
Λolπd κUκλοφoρo0vτσ περloUαακd σlolΧεlα
τσμεlακα δlαΘεσμα καl lσoδυvαμα

ΣYΝoΛo EΝEPΓHτlKoY

Λεlτoυovlκi( δoαστnoloτiτε<
κερδη/(ζημltζ) πρ0 φ6ρωv ( ΣυvεXlζ6μενεζ δρoστηρl6τητεζ)

nλaov/μεiov πρoσαρμoγaζ γto:
Aπoσβεσεlζ
nρoβλaψεlζ
Απoτiμηση χρημ/κων σtoιXειωv Φηv ειj,λoγη αξiα.

Απoτελtσμαια (,σoδα, ,ξoδα, κeρδη καl ζημlεζ) επενδυτlκηζ δραστηρl0τηταζ

Xρεωστlκol τ6κol καl συvoφη εξoδo

nλεov/μεiov πρoσαρμoγtξ για μεταβoλtζ λoYαριoσμωv κεφαλoioυ
κivησηζ η πoU σxετiζovταl με τls λεlτoυργlκεζ δραστηρt6τητεζ:

λΙειωση/(Aυξηση) αποlτησεωv

(Mεiωση)/Α0ξηση UπoΧρεωσεωv (πληV τραπεζωv)

Χρεωστlκoi τ6κol καl συvαφη 6ξoδo κoταβλημενα
Kαταβλημενol φ0ρol εlσoδηματoξ

Λε1τoυργ!κ6ζ ρoεζ r0 δισκoπεlσεζ δρoστηρ6τητεζ

Σ0voλo εισρodrv/εκρoΦv απ6 λεlτouρYlκεζ δραστηρ16τητεζ (α)

επεvδUπκtζ δoσστnol6τnτε<
Aπ6κτηση ΘUYατρlκΦv, σUγγενΦv' κolvoπραξlωv κol λoπων επεvδυσεωv

Αγoρd εvσωματωv κol dυλωv πoγΙων περlouσlσκωv στolxεΙωv

ElrρdξεIζ απ6 πωλησεlζ εvσωμoτωv καl d0λων παγΙωv

Elσπρdξεlζ απ6 πωλησειζXρηματoolκovoμlκΦv στolXεΙωv εvεργητlκoι
τ6κol εlΦραXΘεντεζ
λrερiσμoiο εlΦραXΘεVtα
Eπεvδυnκfζ ρoεζαπ6 δακoπεΙσεζδροστηρ16τητεζ
Σovoλo εlσρoΦv/εκρodrv ατ6 επεvδυτl({ζ δραστηρ16τητεζ 1βl

ΣτolxElA κAτΑΣτAΣΗΣ ΣYNoΛlKΩN EΣoΔΩN
rΙoσd εκΦoασuavα σε εUoιi,

ΣUνεxlζ6μενεζ δραστηρl6τητεζ
01.01 - 01.01 -

30.06.2015
365.544,56 419.988,26

47.540,74 19.128 60
,224.054,46 -284.564,82
,275.767,51 -306.346,39

----ΞΨ4ι
,95.!aΖ.i:l '312.674.72

Kaρδη / (ζημ'aζ) μετd απ6 φoρoνζ αvd μετoxη - βασικd (σε € } _0.9834 '1-a4z1

κερδη / (ζημ'6ζ) πρo φ6ρωv, xρηματoδoπκ6v καl επενδυτlκωv
απoτελεσμdτωv καl σUνoλικΦv απoσβεσεωv -202'663'07 _258'4'ι0,87

noσa εκφρασμεvα σε ευρω

30Joυv-15 31-Δεκ-14

1.391.577,46 1.409.969,06
I 026,91 9.346,10

1.242'a00,0o 1.242ο00'00
697.537.62 518.753.57

140.716,67 103.382,82

117.327,66 1 1 5.943,06

2.54ο.26598 5'554.581,86

__-9J-9Ζl9Ξt9_ ---9.9Ξ!ΞΖ9lΖ-

3.900.000,00 6.900000,00
-1.337.556,66 4.042549,32
2.562.443,34 2.857.450,68

742.463,70 220.482,60

517.336,81 517.486,11

2 315 20a,45 5.358.557,08

3.575.008,96 6.096.525,79

6.137.452,3ο 8.953.976,,ι7

01,01 - 01.01 -

30.06.2015 30.06.2014
,275.767,51 -306346,39

21.391,39 26.153,95
869,13 1.77226

2.460,00 11 829,75
-3.772,49 -4',1.238,83

55.328,56 5',1.637,09

,219.962,50 30.461,75

,2.560.834,74 -148.732,95

"36.119'6'l _33.06ο'40

0,00 0,ο0

,3.016.407,77 407.523,77

0,00 -176.205,35

-1.680,60 -15.521,09

0,0ο 0'0ο

0,00 177.388,50

3.354,11 6A90,27
418.38 2.685,66

2.091,89 4,762,01

lΔIA KEΦA^ΑlA

MετοXlK6 Kεφαλαlo

Λoπd στοlΧεiα lδΙων κεφαλαiων ]δloκτητωv ετσlρiσζ
Σ!voλo lδiωv κεφαλαiωv lδιoκτητων εταlρiοs (α)

YtloxPEΩΣE!Σ
Πρoβλεψεlζ & Λolπaζ μακρoπρ6θεσμεζ uπoxρεωσεlζ

8ραxUπρ6θεσμεζ δαVεlσκεζ υπoXρεωσεrζ
ΛoLπεζ βραΧυπρrθεσμεζ UπoXρεωσεlζ
Σιivoλo Uπoχρειiσεωv (β)

ΣYΝoΛo lΔlΩΝ KEΦA^ΑIΩΝ KAI YΠoxPEoΣEΩN (α)+(β)

Kυκλoζ εργασlων
ιι4lKτd κερδη

Kερδη / (ζημlaζ) προ φ6ρωv' Χρηματoδoτlκωv καl επεVδυτlκωv σπoTελεσμdτων

Kaρδη / (ζημ εζ) πρo φ6ρωv
Kερδη / (ζημliζ) μετli απ6 φ6ρoυζ (A)

Λolπd σUνoλlκd εσoδα / (εξoδα) μετd απ6 φ6ρoυζ (B)

ΣUYκεντρωτlκd συνoλlκd 6σoδα / (aξoδα) μετd απ6 φ6ρ0υζ {A)+(B)

ElΦρdξεlζ απ6 εκδoθavτα/ανοληφΘεντα δdνεto

Eξoφλησε|ζ δαvεiωv

Σovoλo εEρoωv/εκρodrv απ6 xρηματoδoτtκεζ δροστηρι6τητεζ (γ)

κα0αρη αιiξηση/μεiωση στα ταμεloκd δπθeσlμα &

ισoδ0vαμα περl6δ0υ (α)+(β)+(γ)

ταμεlαId/δlαΘεσlμo καl lσoδυvαμα tvαρξηζ περl6δoν
τσμεlακd/δlαΘ6σlμα καl lσoδιrvαμα ληξηζ περl6δoU

-3.014.315,88 412,285,78
5.554581,86 3.801.927,54

2.540.265,98 3.389.641,76

Σινoλo lδiων κεφαλαiων tvαρξηζ περlδδoυ (01 '01.201 5 κol 01 01.2014 σντlσ1olΧα)

ΣUγκεντρωτlκd συvoλlκd eσoδα / (εξoδo) μετd απ6 φ6ρoυζ (σUvεΧlζ6μενεζ καl

δloκoπεiσεζ δραστηρlοτητεζ)

Σιiνoλo lδiωv κεφαλαiωv λnξηζ περι6δoυ 30.06.'15 καl 30.06.14 αvτiστolxα)

30-louv-15 30joυv-14

2.857.450,68 3.672.659,16

-29s OO7 34 ,312.678.72

2.562.443,34 3.359.980,44

Πρ6αΘετα ατol;1εiα καl πληρoφoρiεs
,l. Η Eταlρεiα ,Xεl ελεγΧθεi φoρoλoγIκα μaΧρl και τη χρηση 2oog, Kατd σUvdτεlα ol φoρoλoγlκεζ Uπoχρεωσεlζ τηζ εταlρioζ δεv aχouv καταστεi oριστlκaζ.

χIλ' κοl β) πoσoι € 78 xιλ. ωζ καλUμα εγγυητlκηξ επlστoληζ Uπiρ ΣUVεYγUητlκoι κεφαλαΙoU πoσoι] € 141 χlλ.
'J. 

o αρ,θμ69 τoυ απαo1oλo0μεvoυ τρojωπlκoιi τηq εταlρiαg oτo τaλoζ τηζ τρ,χoUσσζ τερl6δoU καl τηζ πρoηγo!μεvηζ συγκρiσlμηζ περI6δoU ηταv 1 2 dτoμα.

4. Τo πoo6 iωv πρoβλ,ψεωv τoU ixoυv διεvεργηθεi αφoρotilν πρoβλaψεlζ γlo φ6ρo εlσoδημoτoζ καl ανερXovται στo πoσ6 € 19,2 Xlλ.

σUναλλoγaζ τηζ με τα συvδεδεμavα Kατd τηv evνoια τoU Δ'Λ'Π. 24 πρoζ αUτ{ν μ,ρη, eχoυν ωζ εξηζ:

δloiκησηζ € 36 Χlλ., ζ) YπoχρεωσεIζ πρoζ διεUΘUντlKd στελiΧη καt μελη τηζ δloiκησηζ € 1 Xlλ.δloiκησηζ € 36 Χlλ., ζ) YπoχρεωσεIζ πρoζ διεUΘUντlKd στελiΧη καt μελη τηζ δloiκησηζ € 1 Xlλ.
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