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EPSILON EUROPE PLC

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2017

2017 2016
Σημ. € €

Εισοδήματα 2 43,227 132,904
Πιστωτικά μερίσματα - 3,507
Πιστωτικοί τόκοι 28,459 52,158
Καθαρό κέρδος από εμπορία χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 18,038 4,435
Κόστος πωλήσεων (38,670) (121,817)

Μικτό κέρδος 51,054 71,187

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 3 - 49,645
Έξοδα διοίκησης (16,668) (22,872)
Άλλα έξοδα 4 (20,589) -

Κέρδος από εργασίες 5 13,797 97,960

Έξοδα χρηματοδότησης 6 (3,829) (6,732)

Κέρδος πριν τη φορολογία 9,968 91,228

Φορολογία 7 - (1,310)

Καθαρό κέρδος για το έτος 9,968 89,918

Λοιπά συνολικά έσοδα - -

Συνολικά έσοδα για το έτος 9,968 89,918

Οι σημειώσεις στις σελίδες 4 μέχρι 8 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.



EPSILON EUROPE PLC

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2017

2017 2016
Σημ. € €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη 8 330,044 551,374

330,044 551,374

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 9 141,155 731,279
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 10 2,819,045 3,028,739

2,960,200 3,760,018

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 3,290,244 4,311,392

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 11 300,000 300,000
Αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο 2,620,000 2,620,000
Άλλα αποθεματικά 78,059 77,566
Συσσωρευμένα κέρδη 80,913 66,042

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3,078,972 3,063,608

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 13 211,272 742,625
Δανεισμός 12 - 503,849
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 14 - 1,310

211,272 1,247,784

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 3,290,244 4,311,392

Οι σημειώσεις στις σελίδες 4 μέχρι 8 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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EPSILON EUROPE PLC

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2017

2017 2016
Σημ. € €

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κέρδος πριν τη φορολογία 9,968 91,228
Αναπροσαρμογές για:
Συναλλαγματική διαφορά που δημιουργείται από τη μετάφραση και
ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών εξωτερικού 5,395 145,024
Ζημιά/(κέρδος) από πώληση επενδύσεων που κατέχονται μέχρι τη λήξη 20,589 (49,645)
Ζημιά από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που
αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων - 139,348
Πιστωτικά μερίσματα - (3,507)
Πιστωτικούς τόκους (28,459) (52,158)
Χρεωστικούς τόκους 6 519 3,849

8,012 274,139
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:
Μείωση/(αύξηση) στα εισπρακτέα ποσά 590,125 (638,278)
Αύξηση στα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων - (139,348)
Μείωση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές (531,353) (150,097)

Μετρητά που προήλθαν από/(για) εργασίες 66,784 (653,584)
Είσπραξη τόκων 28,459 52,158
Είσπραξη μερισμάτων - 3,507
Φορολογία που πληρώθηκε (1,310) (8,313)

Καθαρά μετρητά που προήλθαν από/(για) εργασίες 93,933 (606,232)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή για αγορά επενδύσεων που κατέχονται μέχρι τη λήξη 8 (385,463) (130,174)
Είσπραξη από πώληση επενδύσεων που κατέχονται μέχρι τη λήξη 586,204 1,614,349

Καθαρά μετρητά που προήλθαν από επενδυτικές δραστηριότητες 200,741 1,484,175

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή τόκων (519) (3,849)

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (519) (3,849)

Καθαρή αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 294,155 874,094
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 2,524,890 1,650,796

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 10 2,819,045 2,524,890

Οι σημειώσεις στις σελίδες 4 μέχρι 8 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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EPSILON EUROPE PLC

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2017

1. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και συναλλαγματικό κίνδυνο
που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει το Συγκρότημα στη
διαχείριση των κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:

1.1 Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών
στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες του Συγκροτήματος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα
από μεταβολές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά στοιχεία ενεργητικού που να
φέρουν τόκο. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το μη βραχυπρόθεσμο δανεισμό της. Ο
δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο
δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία. Η
Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

1.2 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους
θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
κατά την ημερομηνία αναφοράς. Το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το
Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε
πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των
εισπρακτέων.

1.3 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων
δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να
αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών
όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με
το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.

1.4 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω μεταβολών
στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και
τα αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας
του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε
διάφορα νομίσματα. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

2. Εισοδήματα

2017 2016
€ €

Παροχή υπηρεσιών 43,227 132,904

43,227 132,904

3. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

2017 2016
€ €

Κέρδος από πώληση επενδύσεων που κατέχονται μέχρι τη λήξη - 49,645

- 49,645
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EPSILON EUROPE PLC

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2017

4. Άλλα έξοδα

2017 2016
€ €

Ζημιά από πώληση επενδύσεων που κατέχονται μέχρι τη λήξη 20,589 -

20,589 -

5. Κέρδος από εργασίες

2017 2016
€ €

Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:
Αμοιβή ελεγκτών - τρέχοντος έτους 2,440 1,315
Αμοιβή ελεγκτών - προηγουμένων ετών (354) -

6. Έξοδα χρηματοδότησης

2017 2016
€ €

Τόκοι πληρωτέοι 519 3,849
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης 3,310 2,883

3,829 6,732

7. Φορολογία

2017 2016
€ €

Φορολογία εξωτερικού - 1,310

Χρέωση έτους - 1,310

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 30%.
Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από το
εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 17%.

8. Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη

2017 2016
€ €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 551,374 1,985,904
Προσθήκες 385,463 130,174
Πωλήσεις (606,793) (1,564,704)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 330,044 551,374

Τα ακόλουθα περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα σε σχέση με τις επενδύσεις που διακρατούνται μέχρι τη λήξη:

2017 2016
€ €

Κέρδος από πώληση επενδύσεων που κατέχονται μέχρι τη λήξη - 49,645
Ζημιά από πώληση επενδύσεων που κατέχονται μέχρι τη λήξη (20,589) -
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EPSILON EUROPE PLC

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2017

9. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα

2017 2016
€ €

Εμπορικά εισπρακτέα 114,874 224,551
Χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων - 1,172
Εισπρακτέα από μητρική εταιρεία 26,281 505,556

141,155 731,279

Το Συγκρότημα δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση με τα εμπορικά εισπρακτέα.

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα
ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.

Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σημείωση 1 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

10. Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

2017 2016
€ €

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 2,819,045 3,028,739

2,819,045 3,028,739

Για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν

2017 2016
€ €

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 2,819,045 3,028,739
Τραπεζικά παρατραβήγματα (Σημ. 12) - (503,849)

2,819,045 2,524,890

Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και αντίστοιχα
μετρητών γνωστοποιείται στη σημείωση 1 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

11. Μετοχικό κεφάλαιο

2017 2017 2016 2016
Αριθμός
μετοχών €

Αριθμός
μετοχών €

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές του €1 η καθεμιά 300,000 300,000 300,000 300,000

€ €
Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ'
ολοκλήρου
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 300,000 300,000 300,000 300,000

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 300,000 300,000 300,000 300,000
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EPSILON EUROPE PLC

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2017

12. Δανεισμός

2017 2016
€ €

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (Σημ. 10) - 503,849

- 503,849

13. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2017 2016
€ €

Εμπορικοί πιστωτές 189,500 225,000
Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων 2,006 491,235
Οφειλόμενα έξοδα 7,899 5,805
Άλλοι πιστωτές 7,977 11,268
Αναβαλλόμενο εισόδημα 3,890 9,317

211,272 742,625

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά
που παρουσιάζονται πιο πάνω.

14. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

2017 2016
€ €

Εταιρικός φόρος - 1,310
- 1,310

15. Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος

Μετά από μια μακρά και σχετικά βαθιά οικονομική ύφεση, η Κυπριακή οικονομία άρχισε να καταγράφει θετικό ρυθμό
ανάπτυξης το 2015 ο οποίος επιταχύνθηκε κατά το 2016. Τα περιοριστικά μέτρα και οι έλεγχοι κεφαλαίου που ήταν
σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013 ήρθησαν τον Απρίλιο του 2015 και χτίζοντας πάνω στη δυναμική της απόδοσης της
οικονομίας και την ισχυρή εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων και μεταρρυθμίσεων, η Κύπρος εξήλθε του
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής το Μάρτιο του 2016.  Αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο
δημοσιονομικό μέτωπο και την οικονομική ανάκαμψη, καθώς και τη θέσπιση του πλαισίου εκποιήσεων και
αφερεγγυότητας, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα
της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρόλο που η αξιολόγηση εξακολουθεί να είναι ‘’μη – επενδυτικής κατηγορίας’’ η
Κυπριακή κυβέρνηση έχει ανακτήσει πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου. Οι προοπτικές για την Κυπριακή οικονομία
μεσοπρόθεσμα παραμένουν θετικές, ωστόσο, υπάρχουν καθοδικοί κίνδυνοι όσον αφορά τις προβλέψεις ανάπτυξης
που προκύπτουν από τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων θέσεων, αβεβαιότητα στις αγορές ακινήτων, καθώς και
την πιθανή επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της ύφεσης
στη Ρωσία που οφείλεται στην παρατεταμένη μείωση των τιμών του πετρελαίου της ασθενέστερης από την
αναμενόμενη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών,
της βραδύτερης ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο και της αποδυνάμωσης της Στερλίνας ως αποτέλεσμα της
αβεβαιότητας σχετικά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και της πολιτικής αβεβαιότητας στην Ευρώπη ενόψει της εξόδου του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της προσφυγικής κρίσης.

Αυτό το λειτουργικό περιβάλλον ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος
και την οικονομική της κατάσταση. Η Διεύθυνση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των
δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος, ωστόσο, οι μελλοντικές επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης
είναι δύσκολο να προβλεφθούν, και οι τρέχουσες προβλέψεις της Διεύθυνσης θα μπορούσαν να διαφέρουν από τα
πραγματικά αποτελέσματα.
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EPSILON EUROPE PLC

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
31 Δεκεμβρίου 2017

15. Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος (συνέχεια)

Η Διεύθυνση της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο
στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική
χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος.

Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η Διεύθυνση της Εταιρείας έχει συμπεράνει ότι δεν χρειάζονται προβλέψεις ή
χρεώσεις απομείωσης. Η Διεύθυνση της Εταιρείας εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της
βιωσιμότητας του Συγκροτήματος και την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του στο παρών επιχειρηματικό και
οικονομικό περιβάλλον.

16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Το Συγκρότημα δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

17. Δεσμεύσεις

Το Συγκρότημα δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

18. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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EPSILON EUROPE PLC

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2017

2017 2016
Σελίδα € €

Εισοδήματα
Παροχή υπηρεσιών 43,227 132,904
Πιστωτικά μερίσματα - 3,507
Πιστωτικοί τόκοι 28,459 52,158
Καθαρό κέρδος από εμπορία χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 18,038 4,435
Κόστος πωλήσεων 10 (38,670) (121,817)

Μικτό κέρδος 51,054 71,187

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Κέρδος από πώληση επενδύσεων που κατέχονται μέχρι τη λήξη - 49,645

51,054 120,832

Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα διοίκησης 11 (16,668) (22,872)

34,386 97,960

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης
Ζημιά από πώληση επενδύσεων που κατέχονται μέχρι τη λήξη (20,589) -

Κέρδος από εργασίες 13,797 97,960
Έξοδα χρηματοδότησης 12 (3,829) (6,732)

Καθαρό κέρδος για το έτος πριν τη φορολογία 9,968 91,228
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EPSILON EUROPE PLC

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2017

2017 2016
€ €

Κόστος πωλήσεων
Μεσιτικά δικαιώματα 4,170 11,817
Εμπορεύματα που καταστράφηκαν 34,500 110,000
Αποθέματα στο τέλος - -

38,670 121,817
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EPSILON EUROPE PLC

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
31 Δεκεμβρίου 2017

2017 2016
€ €

Έξοδα διοίκησης
Ετήσιο τέλος 350 350
Αμοιβή ελεγκτών - τρέχοντος έτους 2,440 1,315
Αμοιβή ελεγκτών - προηγουμένων ετών (354) -
Λογιστικά δικαιώματα 7,354 3,156
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα 242 4,642
Έξοδα διαχείρισης 6,636 13,409

16,668 22,872
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EPSILON EUROPE PLC

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2017

2017 2016
€ €

Έξοδα χρηματοδότησης

Τόκοι πληρωτέοι
Πάνω σε δάνεια 519 3,849

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης
Δικαιώματα τραπεζών 3,310 2,883

3,829 6,732
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