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FAST FINANGE ANΩNYMH ETAIPE|A ΠAPoxHΣ EΠENΔYTIKΩN YΠΗPEΣ!ΩN
ΣTolxElA κAl ΠΛHPoΦoPιEΣ THΣ XPHΣHΣ AΠo
(δημoσtεU6μενα βdσεl τoU

κ ν.

αvαρτωvτol oι ετησlεζ oικovoμlκaζ Kοταστdσεlζ καΘΦζ καt

Yπηρεσiα:
ΔIευΘυvση δlαδl(τιjou:

2190/20, dρΘρo 135

η aκ0εση

Aρμ6δια

ελιγΧoU

τoU

Γ.Γ. Εμπoρioυ

επΙXεlρησεlζ

l ιAΝoYAPloY 20l5

EΩΣ 31 ΔEκEMBP|oY 2ο15

ετησlεζ olκovoμlκtζ καταστdσεlζ' εvoπolημεvεζ Kαl μη, κατd rα ΔΛΠ)

oρκωτo0 ελεγκτη λoγlστη.
_

Yτouργεio Αvdπτυξηζ

W.fas1finance.ar

Γειi,ργloζ Φλαμπoι]ρηζ (Σι]μβouλoζ), ΛoυKdζ Παπαiωdvνou
Hμερ.'EγκρIσηζ απ6 ro Δ.Σ' τωv ετησlων
olκovoμlκωv καταστdσεωνi
oρκωτ6ζ Eλεγκτηζ Λoγlστηζi
Eλεγκτlκη Erαlρiα:
τιjπoζ εκΘεσηζ ελ]ξγΧoU ελεγκτη:

(Σιjμβoυλoζ), ΣοφΙα Πorγtα (Σιilμβoυλoζ) & Γεωργιoζ λΙεταλλlν6ζ (Σιjμβouλoζ).

25-Φεβ-16
Bασiλεloζ Hρ. Bαρλdμηζ A.λΙ.ΣoEΛ'1 026'l

ΔlEΘΝHΣ EΛEΓKτlKH ΑEoEΛ
Γvιiμη Xωρiζ επlφιjλoξη

Ιπoσd εκΦoασuεvα σε εUoιirl
31,12-2015

iΝEPrΗτlKo

'1.233'83
52'215'45
28'974j3
80'941,88
.163.365'29

:νσωματεζ Ακlvητoπolησεlζ
\olπεζ Mσκρoπρ6Θεσμεζ Απαlτησεlζ
'lελdτεζ καl λolπεζ απαlτησεlζ
\oιπd σΙolxεiα εvεργηllκoι]

ENEPΓHτιι<oY

|YNoΛo

Δ|A κEΦAΛAIA KAl
/lετoxtκ6

YΠoxPEoΣEιΣ

KεφdλαIo

\olπd στolxεiα ιδiωv KεφqλαiΦv lδloκτηlΦv
iΦνoλo ιδiωv κεφαλαiωv (α}

272'800'00
-123'278,65
1,ι9.52'l,35
13.843'94
13'8/ι3,94
163.365,29

Eταlρεiαζ

υπoΧρειiσειζ

\olπεζ βραXUπρ6Θεσμεζ

31.12.2014

iιvoλo υroΙρεΦσεωv (β}
:YNoΛo nAΘHτlKoY (α} +(β)

Eπlστρoφη (εφαλαioU στoUζ μετ6ΧoUζ
2'726'5a Kερδη/ (Zημiεζ) Χρησεωζ μετd απ6 φ6ρoυζ
52'215'4! Σ0νoλo καΘαρηξ Θ6σηζ ληξηξ xρησεωζ (31.12.2015 καl 3'i.'i2.2014 qwiσoιxα)
42.096,9ε
143.605,4'
240.644'41
ΣτolxElA κΑτAΣτAΣHΣ τAMEιAKΩN PooΝ xPΗΣHΣ
{πoσd εκΦoασμεvα σε ευρΦ}

322-850,0(

-90'745Αr
232'104'5!
8.539,8ε
8.539,8ε

240.644'4i

\πoσβaσεlζ
\πoμεlιbσaζ απαtrησεωv
Eσoδα)/'Eξoδα, zημιεζ/ (Χερδη) απ6 πωλησεlζ επενδ6σεωv
(ρεωσrκoi/(nlστωτlκo0 16κol κοl σUvαφη aξoδα

,ειωση / (αιiξηση) αταlτl1σεωv
Mεiωση) / orξηση UπoxρεΦσεων (πλην δαvε!ακωv)

\τoτεΛεσμαlα τPo Φρων. ΙρημοτωonKωv

ιπo!ελεσμdtωv
\πorελεσ!α!α τΦ φ6Φv
p0Φζε1σoδημαΙξ
\πoτ4iσματα μετd Φρωv
\olτd σUνoλκd εσωα μεld ατ6

φ6φUζ

:ψxεwρωπκi σUvoλκd iσoδα
GPδry(zημεζ) Φd μετoχη

Boσκd

(€

και επενδυn(ων

μετa απ6

ΦPoυξ

ανd μετox'i)

\πoldaσJαrα τoo φ6Φν. \Pημo!ωonιων. εnινδUt lΦν
πolελεσμd!ωvκo

αrΦβ6σεων

-ι1

.1 z

'zν'l'

1

4 (ρεωστlκoi τ6κot καI σUναφi εξoδα καrαβεβλημ6vα
(oταβεβλημ,voI φ6ρol
19a'944'41 :6voλo εισρoΦv / (εκρoωv} απ6 λεlτoυρvlκεζ δραΦnρt6τnrε( (α)
75.150,76

.1 -31 .1 z 'zυ1

106'417'92
22'522'99
-29.309,84
_33.383,08
849,88
-32.533'20
0,00
-32.533'20

14'074'47
18.068'61
'2'294,42
15-774'19
0'0c

-6Kol

εlΦραxθεvτεζ

r'lερiσματα εισπραxθενtα/Απoδ6σεlζ

ilivoλo εlσρoιbv

/

(εκρoΦv)

oμoλ0γωv

ατ6 επεvδυiκ6ζ δραΦηρ16τητεζ

17'44a'a4

(οΘαρn αυξηoη / (μεiωση) στο ταμεlακd δlαθεσlμα καl lσoδ0voμα περl6δoυ (α) + (β) + (γ)
ΓαμεΙακd δlαΘ6σlμα καl lσoδυναμα avαρξηζ Xρησεωζ

lΕaιΘts l A ι !υlxElA KAι llΛHPoΦoPlEΣ

διαταξειζ των ΔnxA.
AΘηvα' 25 Φεβρoυαρloυ 2016

;
l,

nlnntοaruβv tοarurux:f
Mτ:^z 131610

\

\.

-,.

i-J

o Aντmρ6εδρo1φ}4vαπληρωτηζ ΔlευΘovωv ΣιrμβoUλos

'i\ y': 'Ι
ι"\.4,1

llllt
ιl

2.107,70
6.728,45
226.44
103,74
-24.216,75

-'12.380,54

5.075,99
4.802,63

3.374,37
0,0c

,2%β€
36.207,7!
1.618,6€

,103,7 4

-94,69
-14.536,56

36.192,4C

55.480,85
18,47

-87 '436
'5Α

62.225,34

(β)

7)H Εταιρεια κατa την 31/12/2015 δεv κατειxε iδιεq μετo1iq.
8) Στιζ σημει6σ€ιξ 5.26 και 5.27 γινεται αναΦoρα Φιζ συναλλαγaζ με oυνδεδεμ6να μ6ρη και τα υπ6λoιπα απαιτllσεων/ υπoχρεωσεΦν / δεσμειiσεων.

i

18.068,61

6.726,O2

Γαuεlακε( ooε< απ6 γρnuατoδofl κξ< δραστno6τnτεζ:
:πιαρoφ η κεφαλαio υ oτo υq μετos1oυ q
1,434c r']ερiσματα κληρωθεντα
iovoλo εtσρoΦv / (εκρodrv) απ6 xρηματoδoτlκεζ δρασηρl6τnτε< (γ}

-2,9576
-27'202'14

Avoρd)/ Πωλησεlζ εvσ(i)ματωv καl dυλωv παγiων περιoυσιακιιv στolxεiων, ElΦρdξεlζ
πληρωμaζ) απ6 τ(i)ληση (αYoρd) επεvδυrlKων τiτλωv (μετoxων, αξl6γραφωv)

επηρεaσoυν oυσιωδ6ζ τιξ oικoνoμικaζ κατααιioειq τηq εταιρεiαq, σuνεπωξ δεv απαιτειται η διενεργεια πρ6βλεψηζ σε βdρoζ των απoτελεoματων τηq'
3) o αριΘμ6ζ τoυ απασχoλo6μενoυ πρoσωπικoJ τηξ Εταιρειαζ κατdτην 3'./r2/2o']'5 ηταν aτoμα 2 εν6 rιζ 31/12/2o14
iταν ατoμα 5.
4) τα βασικ& κaρδη/(ζημι6q) ανα μετo1r] υπoλoγιαηκαν με βαση τo μaσo Φαθμισμaνo αριθμ6 επι των μετox6ν σε κυκλoΦoρια'

J,

1.1-31.12.2014

-33.383,08

83.081,26

242,71
0,0c
-87.193,77

15,771,19

ι

1

.1-31 .12.2015

Γαuεlακεζ 006( απ6 επεvδυτlκε( δραστnol6τnτε<:

-ομιloKd δΙoΘiσlμσ
λol lσoδι]νομα ληξηζ xρησεωζ

o Πρ6εδρoζ τoυ,Δ'Σ. & Δlευ00νωv Σ0μβouλoζ

0,0(

15.774,1\

Mεiov):

1 .1

tκλo9εργασiωv
nκidAπoτελεσPατα

31.12-2014
216.33ο'3(

---y9ΞΞ],1t ----232!9lβ

1

'αμaακεζ ρoε( απ6 λεtτouργlκεζ δρασnρl6τnτε<:
ιiρδn / (Znμι6ζ) πρo φ6ρωv (σUvεXlζ6μεvεζ δρασΙηρl6τητεζ)
lλεov (μεioν) πρoσαρμoYεζ για:

]λεov/ μεΙoν τρoσαρμoγtξ για μεταβoλεξ λoYαρlασμΦv κεφαλαΙoU κΙνησηζ η
,xετiζowαl μετlζλεIτoUρvlκtζ δραΦηρl6τnτεζ:
{πoσd εκφ9ασμεvα σε ευρΦ)

31,12.2015
232'104'55
-50.050,00
,32.533,20

Σινoλo καΘαρiζ Θaσηζ εvαρξηζ χρι1σεωζ (01.01.2015 καl 01.01.2014 αvτiστolxα}

o Λovlσηζ
-",
ι,1

PAκHΣ H^lAΣ
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τPlANτAΦγMoΠoY^Φ ANτΩΝloΣ
_ ΑΔτ: ΑB 018880
-,
,λi. λrητρ. Α'τdξηζ o 'Ε.Ε' 1517A

,50.050,00
0,00
-5ο'05ο,οο

0,0(
0,0(
0,0(

-2,361,22
5.274,27

4.112,51
23.323,7t
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-__-Ξ'271Α

