
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 8, ΚΟΖΑΝΗ ΤΚ 50100
Εποπτεύουσα αρχή:  Επιµελητήριο Κοζάνης
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.132800036000, ∆ΟΥ:ΚΟΖΑΝΗΣ, ΑΦΜ : 800626810
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:  Λ.Μπόµπολας-Πρόεδρος& ∆νων Σύµβουλος, Θεόδωρος Μόσχος-Σύµβουλος , Βασιλική Νιάτσου-Σύµβουλος, Γεώργιος Σκουτερόπουλος - Σύµβουλος, Νικόλαος Περδικάρης- Σύµβουλος.
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρειας: www.epadym.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) :28/03/2016
Ορκωτός ελεγκτής : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΗΛΙΤΣΙ∆ΗΣ (ΑΡ.Μ.ΣΟΕΛ 22181)
Ελεγκτική εταιρεία : ERNST & YOUNG
Τύπος έκθεσης ελέγχου:  Με σύµφωνη γνώµη

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.558.329 1.612
Πελάτς και λοιπές απαιτήσεις 6.202.245 24.466 Κύκλος εργασιών 5.555.237 -
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 16.195.005 - Μικτά κέρδη / ζηµίες - -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.955.579 26.078 Κέρδη / ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελ. (71.179) (7.099)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη / ζηµίες προ φόρων (496.681) (7.099)
Μετοχικό Κεφάλαιο 4.251.000 24.000 Μείον : φόροι (14.429) 1.612
Κέρδη/(ζηµίες εις νέον) (543.179) (5.487) Κέρδη / ζηµίες µετά από φόρους σύνολο (511.110) (5.487)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 3.707.821 18.513

20.976.379 -
3.271.379 7.565

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 24.247.758 7.565 (71.179) (7.099)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 27.955.579 26.078

 

31/12/2015 31/12/2014
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) περιόδου (511.110) (5.487)
Λοιπά                                  - -
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου (µετά από φόρους) (511.110) (5.487)

31/12/2015 31/12/2014 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου (511.110) (5.487)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1.1.2015 και 17.12.2014) 18.513 -
Έκδοση Μετοχικού κεφαλαίου/ (µείωση) 4.200.418 24.000
Αποτέλεσµα εις νέο (ζηµίες) (511.110) (5.487)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 31.12.2014) 3.707.821 18.513

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 31/12/2015 31/12/2014

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (9.473.789) (7.099)
Προσαρµογές µη ταµειακών δαπανών - 7.099
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (407.443) -
Καταβεβληµένοι φόροι - -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (9.881.232) -

Επενδυτικές ∆ραστηριοτήτες
Αγορά/ (πώληση) ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (629) -
Τόκοι εισπραχθέντες 34.368 -
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριοτήτες (β) 33.739 -

Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριοτήτες
Έκδοση κοινών µετοχών 4.227.000 -
∆άνεια αναληφθέντα 21.835.696 -
Έξοδα Α.Μ.Κ. (44.198) -
Είσπραξη µετοχικού κεφαλαίου 24.000 -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριοτήτες (γ) 26.042.498 -

Kαθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα (α) + (β )+ (γ) 16.195.005 -
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως - -
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 16.195.005 -

KOZANH  28/03/2016
                     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                                                                                            

                     Λεωνίδας Γ. Μπόµπολας                                                                                           
                           Α∆Τ: Σ 237945                                                                                                        

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΕΠΑ∆ΥΜ Α.Ε. Στον αναγνώστη που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη 
εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, συνιστούµε να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ €  ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

EΠΑ∆ΥΜ Α.Ε.
 ΜΕΛΕΤΗ,ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.132800036000, Ε∆ΡΑ : ΚΟΖΑΝΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 8, ΤΚ 50100
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01/01/2015 έως 31/12/2015

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Μαριλένα Νιτσοπούλου

Α∆Τ: ΑΙ 505920
ΑΡ. Α∆. Ο.Ε.Ε. 28484

Κωνσταντίνος Ι. Μερτής

Α∆Τ: Χ 049447
ΑΡ.Α∆.ΟΕΕ: 38087

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Κέρδη / ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών,  επενδυτικών αποτελ. & συνολικών 
αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ € 

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της 31/12/2015. 2. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της 
εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική 
κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 3. Στην Εταιρεία συµµετέχει η ¨ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ" µε ποσοστό 50% και η ¨ΑΚΤΩΡ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ" επίσης µε ποσοστό 50% στο µετοχικό της κεφάλαιο. 4. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται 
στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η έµµεσα (µέσω της "ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ") µητρική της "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ" 
µε έδρα την Κηφισιά, η οποία συµµετέχει έµµεσα µε ποσοστό 94.44% στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και η οποία ενσωµατώνει τα 

οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 5. Η εταιρεία  δεν απασχόλησε προσωπικό στη χρήση 2015.


