ΑΔΓΔΚ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΑΔ
ΑΡ.Μ.Α.Δ. : 41846/01ΑΣ/Β/98/394

Σάθε Καβαιηεξάηνπ 7, 145 64 Κεθηζηά
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1ε ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (Σα πνζά ζε Δπξώ)
(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190/1920, άρθρο 135, για επιχειρήσειs που συντάσσουν ετήσιεs οικονομικέs καταστάσειs, ενοποιημένεs και μη, κατά τα ΔΛΠ).
Σα παξαθάηω ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξωζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο ΑΔΓΔΚ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΑΔ θαη ηνπ Οκίινπ ηεο. Ο αλαγλώζηεs πνπ επηδεηά λα αληιήζεη νινθιεξωκέλε εηθόλα ηεs
νηθνλνκηθήs ζέζεs θαη ηωλ απνηειεζκάηωλ ηεs, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηs εηήζηεs νηθνλνκηθέs θαηαζηάζεηs πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα, θαζώs θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθωηνύ Διεγθηή Λνγηζηή. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεs ζπγγελνύs εηαηξίαs
ΑΔΓΔΚ, (www.aegek.gr), όπνπ αλαξηώληαη ηα ελ ιόγω ζηνηρεία.
Ηκεξνκελία έγθξηζεο ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ από ην
Γ.. ηεο εηαηξίαο :

Αξκόδηα Ννκαξρία (ή Πξωηνδηθείν) :
ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ :
Σσηήξηνο Γαβξηήι
Μηραήι Σίκαο
Ησάλλεο Τζηηζηιώλεο
Φξπζάλζε Φαηδεζηακαηίνπ
Αληώληνο Κπξηαθόο

30/3/2015

Διεγθηηθή Δηαηξεία :

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ Δηαηξίαο : www.aegek.gr
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο
Αληηπξόεδξνο
Μέινο
Μέινο
Μέινο

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ
31/12/2014
31/12/2013

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Απια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθνπηόκ.δξαζηεξηόηεηαο
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

11.117.005,64
981.401,51
7.727,91
491.087,01
2.728.961,97
147.646.155,75
50.751.733,20
2.832.054,07
0,00
216.556.127,06

14.898.667,00
1.058.220,96
8.258,37
570.449,77
5.722.165,24
148.542.817,64
53.576.126,06
22.992.995,53
0,00
247.369.700,57

11.083.056,70
981.401,51
7.727,91
484.624,84
2.680.049,12
148.441.202,85
63.635.018,78
2.696.680,26
0,00
230.009.761,97

14.883.903,99
1.058.220,96
8.258,37
2.259.605,48
5.673.280,75
148.357.777,69
68.136.117,62
22.666.200,85
0,00
263.043.365,71

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό θεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α)
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β)
Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ) = (α) + (β)

123.750.000,00
-247.282.023,36
-123.532.023,36
-9.392,85
-123.541.416,21

123.750.000,00
-216.950.207,06
-93.200.207,06
-9.392,85
-93.209.599,91

123.750.000,00
-243.666.006,27
-119.916.006,27
0,00
-119.916.006,27

123.750.000,00
-209.064.698,98
-85.314.698,98
0,00
-85.314.698,98

227.995.261,04
747.872,57
35.793.089,79
75.561.319,87
0,00
340.097.543,27
216.556.127,06

241.118.179,15
1.183.361,41
26.397.559,58
71.880.200,34
0,00
340.579.300,48
247.369.700,57

227.995.261,04
696.960,74
35.793.089,79
85.440.456,67
0,00
349.925.768,24
230.009.761,97

241.118.179,15
163.618,19
26.397.559,58
80.678.707,77
0,00
348.358.064,69
263.043.365,71

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Υπνρξεώζεηο δηαθνπηόκ.δξαζηεξηόηεηαο
Σύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ)
ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
1/1-31/12/14
1/1-31/12/13

Κύθινο εξγαζηώλ
Κόζηνο πσιήζεσλ
Μηθηά θέξδε
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, Υξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάηωλ

Δμνδα (έζνδα) ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο
Κέξδε (δεκίεο) απνηίκεζεο ή πώιεζεο ζπκκεηνρώλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ
Μείνλ θόξνη
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
Καηαλέκνληαη ζε:
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα:
Δπίδξαζε ηζνηηκηώλ από κεηαηξνπή νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Μεηαβνιή ζην απνζεκαηηθό αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ
Αλαβαιιόκελνη θόξνη επί κεηαβνιήο αλαπξ/γεο παγίσλ
Αλαινγηζηηθά Κέξδε / (Εεκηέο)
Αλαβαιιόκελνη θόξνη επί ησλ αλαινγηζηηθώλ θεξδώλ/(δεκηώλ)
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β)
Καηαλέκνληαη ζε:
Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
Βαζηθά θέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή (ζε €)

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ)
Μείον:Χπεωζηικοί ηόκοι & ζυναθή έξοδα καηαβεβλημένα

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
Λεηηνπξγηθέο ξνέο δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Γηάζεζε / (Απόθηεζε) ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ θιπ επελδύζεσλ
Αγνξά ελζώκαησλ & άϋισλ παγίσλ πεξηνπζ.ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ & άϋισλ παγίσλ
Γάλεηα ρνξεγεζέληα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε
Σόθνη & κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
(ρξεσιύζηα)
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καζαξή αύμεζε (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα &
ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ, Υξεκαηνδνηηθώλ,
επελδπηηθώλ απνη/ζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ
1/1-31/12/14
1/1-31/12/13

82.594.538,97
95.376.204,83
-12.781.665,86

66.468.572,45
99.030.531,81
-32.561.959,36

-15.409.973,35
11.215.411,91

-119.885.410,64
13.006.582,41

-17.956.491,96
11.221.515,72

-125.117.820,61
13.022.364,88

Σύλνιν αλαπξνζαξκνζκέλσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο
πεξηόδνπ ηελ (1/1/2014 θαη 1/1/2013 αληίζηνηρα)

0,00
-26.625.385,26
3.569.505,37
-30.194.890,63

0,00
-132.891.993,05
-8.074.284,24
-124.817.708,81

-1.729.308,88
-30.907.316,56
3.569.286,05
-34.476.602,61

0,00
-138.140.185,49
-7.987.692,11
-130.152.493,38

Γηαθνξά από κε ελνπνίεζε ζπγαηξηθώλ / ππνθαηαζηεκάησλ
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ
(31/12/2014 θαη 31/12/2013 αληίζηνηρα)

-124.817.708,81
0,00

-34.476.602,61
0,00

-130.152.493,38
0,00

-6.259,53
0,00
0,00
-176.575,86
45.909,72
-136.925,67
-30.331.816,30

238.405,78
0,00
0,00
33.954,58
-8.828,19
263.532,17
-124.554.176,64

5.961,46
0,00
0,00
-176.575,86
45.909,72
-124.704,68
-34.601.307,29

-121.035,56
0,00
0,00
33.954,58
-8.828,19
-95.909,17
-130.248.402,55

-30.331.816,30
0,00
-0,3660

-124.554.176,64
0,00
-1,5129

-34.601.307,29
0,00
-0,4179

-130.248.402,55
0,00
-1,5776

-15.409.973,35

-115.440.191,60

-17.956.491,96

-120.693.655,49

1.
2.
3.
4.
5.

ΑΔΓΔΚ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ A.E.
AEGEK ROM
ΑEGEF GRUP SRL
EDAFOS ROM
GEK-AL Sh.A.

ΔΓΡΑ
ΜΑΡΟΤΙ
ΡΟΤΜΑΝΙΑ
ΡΟΤΜΑΝΙΑ
ΡΟΤΜΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ

ΠΟΟΣΟ

ΜΗΣΡΙΚΗ
100%
100%
100%
51%

ΜΔΘΟΓΟ
ΔΝΟΠΟΙΗ.

ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ
ΦΟΡ.ΥΡΗΔΙ

Οιηθή
Οιηθή
Οιηθή
Οιηθή

2010
2004-2014
2011-2014
2012-2014
2011-2014

Οη θνηλ/μίεο ελνπνηνύληαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη, ιόγσ ηνπ πιήζνπο ηνπο, ε αλαιπηηθή πιεξνθόξεζε παξέρεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Δπίζεο γηα ηηο εηαηξίεο πνπ δελ ελνπνηνύληαη παξέρεηαη αλαιπηηθή πιεξνθόξεζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζρεη.θεθ.3).

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ
31/12/2014
31/12/2013

-132.891.993,05
0,00

-30.907.316,56
0,00

-138.140.185,49
0,00

3.252.476,68
646,61
33.855,85

4.445.219,04
-741.838,84
240.872,22

3.243.086,87
1.729.955,49
33.666,95

4.424.165,12
-741.838,84
-121.035,56

-1.250.902,34
12.553.952,25

13.501.389,69
14.081.955,06

41.141,70
12.552.863,44

14.940.266,94
14.080.115,64

2.993.231,63
-1.261.982,82
-293.742,01
1.300.380,44
128.411,39
0,00

-66.616,06
71.655.769,85
-14.095.898,42
12.657.711,04
8.505.732,55
0,00

2.993.231,63
-1.411.121,83
1.322.521,99
1.299.291,63
128.192,07
0,00

-67.255,94
75.854.616,29
-14.516.182,44
12.655.871,62
8.505.732,55
0,00

-12.026.641,24

-65.034.584,10

-11.829.454,02

-65.448.938,45

0,00
-490.949,87
983.324,18
0,00
37.358,73
0,00

0,00
-1.610.078,41
7.297.430,28
0,00
57.080,97
0,00

0,00
-489.148,65
982.949,23
0,00
30.166,11
0,00

0,00
-1.610.078,41
7.297.430,28
0,00
39.459,08
0,00

529.733,04

5.744.432,84

523.966,69

5.726.810,95

0,00
24.064.778,51
-32.728.811,77

0,00
284.511.075,13
-193.954.275,11

0,00
24.064.778,51
-32.728.811,77

0,00
284.511.075,13
-193.954.275,11

0,00
0,00
0,00

-11.607.264,47
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-11.607.264,47
0,00
0,00

-8.664.033,26

78.949.535,55

-8.664.033,26

78.949.535,55

-20.160.941,46
22.992.995,53
2.832.054,07

19.659.384,29
3.333.611,24
22.992.995,53

-19.969.520,59
22.666.200,85
2.696.680,26

19.227.408,05
3.438.792,80
22.666.200,85

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

66.497.804,49
99.148.831,23
-32.651.026,74

ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη νη αθόινπζεο εηαηξίεο θαη θνηλ/μίεο:
ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

82.619.742,48
95.455.254,32
-12.835.511,84

-30.194.890,63
0,00

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
31/12/2014
31/12/2013

-26.625.385,26
0,00

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ι/ζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)
Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

(Έκκεζε κέζνδνο)

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε-δεκηά πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
Κέξδε-δεκηά πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)
ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
31/12/2014
31/12/2013

: ύκθσλε Γλώκε– Θέκα Έκθαζεο

Αλώλπκε Δηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ (Α.Μ. ΣΟΔΛ 166)

Ννκαξρία Αλαηνιηθήs Αζήλαs

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Τύπνο Έθζεζεο Διέγρνπ Διεγθηώλ

Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο : ΣΤΔΦΑΝΟΣ Η. ΚΛΗΑΦΑΣ (Α.Μ. Σ.Ο.Δ.Λ. 10891)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
31/12/2014
31/12/2013

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΙΑ
31/12/2014
31/12/2013

-93.209.599,91

31.407.586,73

-85.314.698,98

44.908.497,47

0,00
-30.331.816,30

-63.010,00
-124.554.176,64

0,00
-34.601.307,29

-63.010,00
-130.248.402,55

-123.541.416,21

-93.209.599,91

-119.916.006,27

-85.402.915,08

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1. Τν ζέκα έκθαζεο ηνπ Νόκηκνπ Διεγθηή αλαθέξεηαη ζην εμήο: Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της μητρικής εταιρίας έχει καταστεί αρνητικό και

συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 συνεπώς επιβάλλεται η εταιρεία να
λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. Το θέμα αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο όμιλος και
η εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση παρουσιάζουν ζημιές ποσού ευρώ 30,2 εκ. και 34,5 εκ. αντίστοιχα καθώς επίσης και αρνητικές
λειτουργικές ταμιακές ροές ύψους 12,3 εκ. και 11,8 εκ. αντίστοιχα υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιώτητας που μπορεί να εγείρει
σημαντική αμφιβολία για την συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. Ωστόσο, όπως αναλυτικά αναφέρεται και στη
σημείωση 1.2.1 των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η ύπαρξη σημαντικού ποσού ανεκτέλεστου έργου καθώς
και η επιτυχής διεκδίκηση των απαιτήσεων (claims) μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας διαιτησίας που έχει ανοιγεί για το έργο του Μετρό
Θεσσσαλονίκης, σε συνδυασμό με μία σειρά λοιπών ενεργειών που αναλύονται, καθιστούν δυνατή την αναστροφή της αρνητικής θέσης και
την άρση των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε
σχέση με το θέμα αυτό.
2. Οη αλέιεγθηεs ρξήζεηs γηα ηε κεηξηθή εηαηξία θαη ηηs ελνπνηνύκελεs εηαηξίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο ζεκείσζεο ππ' αξηζκόλ 7. Δηδηθά
ζεκεηώλεηαη γηα ηε κεηξηθή εηαηξία όηη: α) Οινθιεξώζεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ 2011 ν θνξνινγηθόο έιεγρνο από ηε θνξνινγνύζα αξρή ησλ ρξήζεσλ 2008 –
2009, κε επηβνιή θόξσλ θαη πξνζηίκσλ ζπλνιηθνύ πνζνύ 1,64 εθ €, β) ε ρξήζε 2010 παξακέλεη αλέιεγθηε θαη γηα ηελ νπνία έρεη ζρ εκαηηζζεί πξόβιεςε
δηαθνξώλ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 1.480,00ρηι. €., γ) νη ρξήζεηο 2011, 2012 & 2013 έρνπλ ειεγρζεί θαηά ηα πξνβιεπόκελα ηεο παξαγξάθνπ
5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/1994 όπσο ηζρύεη (Παξάγξαθνη 7 θαη 11.9 ησλ Σεκεηώζεσλ ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ).Ζ εηαηξεία εκθαλίδεη ζπλνιηθή
πξόβιεςε γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο 4.108,00ρηι.€. Γηα ηε ρξήζε 2014, ν θνξνινγηθόο έιεγρνο ηεο κεηξηθήο, δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
Α
65 ηνπ Ν.4174/2013. Ο έιεγρνο απηόο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά η ε δεκνζίεπζε ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2014. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνθύςνπλ πξόζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο εθηηκνύκε
όηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
3. Καηά ηελ 31/12/2014 πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο πνζνύ 4.840,00ρηι.€.
4. Οη επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο, θαζώο θαη νη εθξεκείο δηθαζηηθέο / δηαηηεηηθέο απνθάζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ & ηεο Δηαηξίαο. Γηα ηηο ελ ιόγσ δηαθνξέο δελ έρνπλ ζρεκαηηζζεί πξνβιέςεηο ελώ δελ πθίζηαληαη ινηπέο
πξνβιέςεηο.
5. Σπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε : Γε δηελεξγήζεθαλ αγνξέο θαη πσιήζεηο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 1/1-31/12/2014 ηνπ Οκίινπ & ηεο κεηξηθήο από
θαη πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε. Τα ππόινηπα θαηά ηελ 31/12/2014 ησλ απαηηήζεσλ Οκίινπ & κεηξηθήο από ζπλδεδεκέλα κέξε ήηαλ 9.746,77 ρηι.. € θαη
24.960,91 ρηι. €, ελώ νη ππνρξεώζεηs Οκίινπ & κεηξηθήο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε, ήηαλ 1.134,02 ρηι.€. Οη ζπλαιιαγέο & ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ
θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο ηεs κεηξηθήο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2014 αλήιζαλ ζε 702,48 ρηι. €, ελώ νη αληίζηνηρεο ππνρξεώζεηο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν,
αλήιζαλ ζε 37,24 ρηι.€.
6. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηελ 31/12/2014 είλαη ζηνλ Όκηιν 524 & ζηελ Δηαηξία 508 άηνκα, ελώ αληίζηνηρα ηελ 31/12/2013 ήηαλ 621
& 599 άηνκα.
7. Οη ζπλνιηθέο επελδύζεηο ζε ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2014 είλαη γηα ηνλ Όκηιν 489,59 ρηι. € ελώ γηα ηελ εηαηξία 487,78 ρηι €.
Ζ εηαηξεία θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεηο ζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ύςνπο 1,36 ρηι.€, ελώ δελ ππήξμε αληίζηνηρε
επέλδπζε από άιιεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ.

Κηυισιά, 30 Μαρτίου 2015
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