
ηνηρεία Δπηρείξεζεο: ύλζεζε δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ:

Αξκόδηα Δπνπηηθή Αξρή: Υξήζηνο Σδνπβειέθεο Πξόεδξνο

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ: Βύξωλ νθόο Αληηπξόεδξνο θαη Γηεπζύλωλ ύκβνπινο

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ηωλ εηήζηωλ νηθνλνκηθώλ  ππξίδωλ Αζαλίηεο Μέινο

θαηαζηάζεωλ (από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα

ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία):

Οξθωηόο Διεγθηήο: Μάξηνο Φάιηεο (Α.Μ. ΟΔΛ 38081)

Διεγθηηθή Δηαηξία:

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ: Με ζύκθωλε γλώκε

Πνζά εθθξαζκέλα ζε € 31.12.2016 31.12.2015 Πνζά εθθξαζκέλα ζε € 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 14.647.722 14.138.560 Έςοδα 1.019.000 84.917

Δλζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 121.476 51.874 Καθαρά ζςοδα από επενδφςεισ ςε ακίνητα 1.019.000 84.917

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.955 - Άμεςα ζξοδα ςχετιηόμενα με επενδύςεισ ςε ακίνθτα (417.992) (521.753)

Απαηηήζεηο από αλαβαιιόκελε θνξνινγία 924.287 1.074.112
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 83.503 238.615 Λοιπά ζξοδα διαχείριςθσ (56.362) (49.570)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 909.174 857.128 Λοιπά ζςοδα / (ζξοδα) 6.678 (1.537)
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ  16.689.117 16.360.288 Χρθματοοικονομικά ζςοδα 369 17

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Κζρδη/(Ζημιζσ) προ φόρων 551.692 (487.926)

Μεηνρηθό Κεθάιαην 19.188.610 19.188.610 Φόροσ ειςοδιματοσ (149.825) 228.916
Λνηπά ζηνηρεία (2.691.613) (3.093.480) Κζρδη/(Ζημιζσ) χρήςησ 401.867 (259.011)
ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ                                            (α)   16.496.997 16.095.130

Συνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρουσ 401.867 (259.011)

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 192.120 265.159

ύλνιν ππνρξεώζεωλ                                                (β) 192.120 265.159

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  (α)+(β) 16.689.117 16.360.288

Πνζά εθθξαζκέλα ζε € 2016 2015 Πνζά εθθξαζκέλα ζε € 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015

ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ 1 Ιαλνπαξίνπ 16.095.130 13.386.110

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο                                  (α) 888.569 (504.430)

Κέξδε/(Εεκηέο) ρξήζεο 401.867 (259.011)
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο                                    (β) (836.523) (1.624.037)

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ινηπέο κεηαβνιέο ηδίωλ 

θεθαιαίωλ
- 2.968.029

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο                                  (γ)
- 2.968.029

ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ 31 Γεθεκβξίνπ 16.496.997 16.095.130
Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά 

δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ)
52.046 839.562

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο 

ρξήζεο
857.128 17.566

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο 

ρξήζεο
909.174 857.128

3. Γελ πθίζηαληαη επίδηθεο δηαθνξέο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπηωζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2016 ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016

         

ΓΙΔΘΝΗ ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.001760301000

ΔΓΡΑ: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ 33-35 & ΚΟΡΑΗ,  ΑΘΗΝΑ 105 64

1. Ζ Δηαηξεία είλαη ζπγαηξηθή ηεο Eurolife ERB ΑΔΑΕ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο «EUROLIFE ERB ΑΔΑΕ» (ε "Δηαηξεία") πεξηιακβάλνληαη, κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο, ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο "Eurolife ERB Insurance 

Group A.E. πκκεηνρώλ" πνπ έρεη έδξα ζηελ Διιάδα θαη θαηέρεη ην 100% επί ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.  Πεξαηηέξω ε ηειηθή κεηξηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη ε Costa Luxembourg Holding S.à r.l., ε νπνία ειέγρεηαη από θνηλνύ από ηελ Colonnade 

Finance S.à r.l, θαη ηελ OPG Commercial Holdings (Lux) S.à r.l.,κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 80% επί ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο, ελώ ε Σξάπεδαο Δurobank Ergasias Α.Δ. έρεη ην ππόινηπν 20% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο (βιέπε ζεκείωζε 1).

(Γεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ θ. λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΠΥΑ)

Σα παξαθάηω ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξωζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ''ΓΗΔΘΝΖ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ'' . πληζηνύκε, επνκέλωο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθωηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο

www.eurolife.gr

8 Μαΐνπ 2017

ΠξαηζγνπωηεξρανποΚνππεξο Αλώλπκε Διεγθηηθή 

Δηαηξεία (Α.Μ. ΟΔΛ 113)

ΣΟΙΥΔΙΑ  ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ  ΚΑΙ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Αζήλα, 8 Μαΐνπ 2017

2. Γελ πθίζηαληαη  εκπξάγκαηα βάξε επί ηωλ ελζώκαηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηεο Δηαηξείαο.

4. Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά έωο θαη ηελ ρξήζε 2010. Ζ ρξήζε 2015 έρεη ειεγρζεί από εμωηεξηθνύο ειεγθηέο ζύκθωλα κε ην άξζξν 65α ηνπ Ν.4174/2013.Ζ  Δθζέζε Φνξνινγηθήο πκκόξθωζεο γηα ηε ρξήζε 2015 εθδόζεθε ρωξίο δηαηύπωζε 

επηθύιαμεο ελώ ν θνξνινγηθόο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε 2016 είλαη ζε εμέιημε. 

5.  Ζ Δηαηξεία ην 2016 δελ απαζρνινύζε πξνζωπηθό.

6.  Οη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα πξνο απηή κέξε έρνπλ ωο εμήο:πλδεδεκέλε Δηαηξεία ''Tξάπεδα Eurobank Ergasias AE'' : α) Έζνδα €369  β)Έμνδα €473  γ) Απαηηήζεηο: €907.652.  Λνηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο : α) Έζνδα €1.019.000  

β) €7.878  γ) Απαηηήζεηο: €67.882 δ) Τπνρξεώζεηο : €9.781. 

7.  Γελ ππάξρεη άιιε νπζηώδεο γηα ηνπο αλαγλώζηεο ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ πιεξνθνξία, ωο πξνο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη πνξεία ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηεο εηαηξείαο κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο, ε νπνία ζα απαηηνύζε είηε 

ηελ αλαπξνζαξκνγή ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ ή ηελ γλωζηνπνίεζε ζε απηέο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ 
Γ..       

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ           Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ  
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

ΥΡΖΣΟ Κ. 
ΣΕΟΤΒΔΛΔΚΖ        
ΑΓΣ ΑΚ 074082 

ΒΤΡΩΝ Γ.  
ΟΦΟ 

ΑΓT AE 031073 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ Γ. 
ΣΕΟΤΡΑΛΖ 

ΑΡ. ΑΓΔΗΑ 0099260 

http://www.eurolife.gr/

