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Πνζά εθθξαζκέλα ζε € Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

30.9.2015 31.12.2014 30.9.2015 31.12.2014 30.9.2015 30.9.2014 30.9.2015 30.9.2014

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο πεξηόδνπ 

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 7.406.708,20 7.690.317,07 5.916.405,53 6.139.696,02 (01.01.2015 θαη 01.01.2014 αληίζηνηρα) -3.385.133,15 9.049.022,40 147.106,76 10.876.524,55

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 43.381,58 43.381,58 43.381,58 43.381,58 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο δξαζη/ηεο) -5.688.782,61 -4.443.272,17 -6.190.242,63 -3.950.329,89

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 10.502.820,54 10.622.038,48 9.980.495,30 10.082.481,48 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ελζσκάησζεο λενζπζηαζείζαο ζπγαηξηθήο 0,00 409,04 0,00 0,00

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.030.140,06 1.450.649,50 2.001.503,75 2.701.632,55 Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 16.799,97 0,00 0,00 0,00

Απνζέκαηα 6.548.538,66 7.251.551,95 5.269.822,81 5.555.842,43 Λνηπέο κεηαβνιέο ηδίσλ θεθαιαίσλ 0,00 0,00 0,00 0,00

Απαηηήζεηο από πειάηεο 8.876.384,03 16.004.063,62 10.053.355,72 17.610.740,48 ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.221.335,36 10.410.891,43 5.567.984,91 13.375.768,32 (30.9.2015 θαη 30.9.2014 αληίζηνηρα) -9.057.115,79 4.606.159,27 -6.043.135,87 6.926.194,66

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε 0,00 15.600.147,32 0,00 0,00

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 39.629.308,43 69.073.040,95 38.832.949,60 55.509.542,86 Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 1.1.2015 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2014

Μεηνρηθό Κεθάιαην 26.307.991,64 26.307.991,64 26.307.991,64 26.307.991,64 30.9.2015 30.9.2014 30.9.2015 30.9.2014
Λνηπά ζηνηρεία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ -35.243.919,68 -29.575.796,75 -32.351.127,51 -26.160.884,88 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) -8.935.928,04 -3.267.805,11 -6.043.135,87 147.106,76 Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) -5.246.855,55 -3.923.308,37 -5.767.720,07 -3.421.821,76
Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (β) -121.187,75 -117.328,04 0,00 0,00 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (γ) = (α) + (β) -9.057.115,79 -3.385.133,15 -6.043.135,87 147.106,76 Απνζβέζεηο 388.225,05 389.827,24 310.077,25 328.271,27

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 4.750.355,75 3.734.301,35 4.750.355,75 3.734.301,35 Πξνβιέςεηο 1.029.391,19 738.998,95 1.824.790,65 573.404,28

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 3.242.080,74 2.014.125,23 2.466.532,47 1.327.207,07 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε & δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο -247.394,45 0,00 29.474,96 0,00

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 26.163.985,02 36.611.749,96 23.522.234,51 33.975.232,17 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 2.071.117,18 2.931.823,57 1.927.339,31 2.710.368,54

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 14.530.002,71 16.718.559,69 14.136.962,74 16.325.695,51 Πλέον/ μείον προζαρμογές για μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ κίνεζες

ή ποσ ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές δραζηεριόηεηες:
Τπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πξννξηδόκελα γηα πώιεζε 0,00 13.379.437,87 0,00 0,00 Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ 603.013,29 -680.916,70 186.019,62 -1.146.738,45

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ) 48.686.424,22 72.458.174,10 44.876.085,47 55.362.436,10 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 8.468.771,29 380.580,48 8.395.864,82 -636.700,12

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ) 39.629.308,43 69.073.040,95 38.832.949,60 55.509.542,86 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 1.506.403,11 1.247.132,90 1.513.699,07 1.373.733,18

Μείνλ:

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα -2.115.729,23 -2.817.950,58 -1.995.319,51 -2.566.510,31

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -61.034,03 -47.243,51 -59.442,81 -22.600,40
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο δηαθνπεηζώλ

δξαζηεξηνηήησλ -216.201,02 225.840,00 0,00 225.840,00

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηεριόηεηες (α) 6.179.706,83 -1.555.216,02 6.364.783,29 -2.582.753,77

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ & ινηπώλ επελδύζεσλ 0,00 0,00 0,00 -1.636,16

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -5.486,31 -5.233,12 -4.888,65 -4.410,75

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ζπγαηξηθώλ 2.186.932,37 409,04 2.186.934,42 0,00

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 32.254,69 0,00 32.254,69 0,00

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηεριόηεηες (β) 2.213.700,75 -4.824,08 2.214.300,46 -6.046,91

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 2.054.000,00 7.559.659,95 2.054.000,00 7.684.346,62

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -10.901.145,44 -4.637.013,13 -10.874.181,04 -3.683.274,24

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) -55.818,62 -1.028.850,00 -55.818,62 -1.028.850,00
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο δηαθνπεηζώλ

δξαζηεξηνηήησλ -244.180,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από τρεμαηοδοηικές δραζηεριόηεηες (γ) -9.147.144,06 1.893.796,82 -8.875.999,66 2.972.222,38

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Υξήζεο (α) + (β) + (γ) -753.736,48 333.756,72 -296.915,91 383.421,70

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 663.727,61 470.781,10 611.028,74 390.169,02

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα νκάδαο ζηνηρείωλ θαηερόκελωλ πξνο

πώιεζε 460.383,07 0,00 0,00 0,00

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 370.374,20 804.537,82 314.112,83 773.590,72

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. & Γηεπζύλωλ ύκβνπινο Ο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο Ο Πξνϊζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

ΓΔΩΡΓΗΟ Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Γ. ΟΛΩΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Γ. ΣΔΡΔΕΑΚΖ

ΑΓΣ  ΑΚ 648882 ΑΓΣ Υ 581720 ΑΓΣ  ΑΕ 541538

ΑΡ. ΑΓ. Α' ΣΑΞΖ 19228

(Σα θαηωηέξω πνζά αλαθέξνληαη ζε ΔΤΡΩ)

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07

ΔΓΡΑ: ΚΖΦΗΟΤ 6 - 122 42 ΑΗΓΑΛΔΩ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2015 έσο 30 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2015

(ύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 4/507/28.4.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.Δ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε

ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή, όπνηε απηή απαηηείηαη.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Σν Μέινο ηνπ Γ..

ΑΝΑΣΑΗΟ Β. ΚΑΣΗΡΖ

ΑΚ 642063 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

ΟΜΗΛΟ  ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Αηγάιεω,  26 Ννεκβξίνπ 2015

Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

πλερηδόκελεο 

Γξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπήζεο 

Γξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν πλερηδόκελεο 

Γξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπήζεο 

Γξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν πλερηδόκελεο 

Γξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπήζεο 

Γξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν πλερηδόκελεο 

Γξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπήζεο 

Γξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν

Κύθινο εξγαζηώλ 18.390.040,12 182.987,40 18.573.027,52 21.472.272,13 310.369,25 21.782.641,38 8.289.328,72 0,00 8.289.328,72 8.700.813,98 105.499,67 8.806.313,65

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 4.862.739,54 182.987,40 5.045.726,94 7.181.859,98 266.413,88 7.448.273,86 2.374.314,05 0,00 2.374.314,05 2.856.739,51 97.161,63 2.953.901,14

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ & επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ -3.496.493,39 152.162,95 -3.344.330,44 -1.375.614,29 242.935,25 -1.132.679,04 10.626,28 0,00 10.626,28 -214.107,45 205.682,86 -8.424,59

Κέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ -5.246.855,55 -1.220,89 -5.248.076,44 -3.923.308,37 -310.335,80 -4.233.644,17 -609.183,47 0,00 -609.183,47 -893.428,08 9.253,25 -884.174,83

Κέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α) -5.396.680,68 -1.124,98 -5.397.805,66 -4.055.971,51 -387.300,66 -4.443.272,17 -454.150,86 0,00 -454.150,86 -913.664,87 -86.548,36 -1.000.213,23

Καηανέμονηαι ζε:

- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -5.376.021,00 -1.124,98 -5.377.145,98 -4.051.985,05 -387.300,66 -4.439.285,71 -447.281,67 0,00 -447.281,67 -910.505,26 -86.548,36 -997.053,62

- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο -20.659,68 0,00 -20.659,68 -3.986,46 0,00 -3.986,46 -6.869,19 0,00 -6.869,19 -3.159,61 0,00 -3.159,61

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (β) -290.976,95 0,00 -290.976,95 0,00 0,00 0,00 -290.988,95 0,00 -290.988,95 0,00 0,00 0,00

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (α) + (β) -5.687.657,63 -1.124,98 -5.688.782,61 -4.055.971,51 -387.300,66 -4.443.272,17 -745.139,81 0,00 -745.139,81 -913.664,87 -86.548,36 -1.000.213,23

Καηανέμονηαι ζε:

- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -5.666.997,95 -1.124,98 -5.668.122,93 -4.051.985,05 -387.300,66 -4.439.285,71 -738.270,62 0,00 -738.270,62 -910.505,26 -86.548,36 -997.053,62

- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο -20.659,68 0,00 -20.659,68 -3.986,46 0,00 -3.986,46 -6.869,19 0,00 -6.869,19 -3.159,61 0,00 -3.159,61

Κέξδε κεηά από θόξνπο  αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €) -0,0697 0,0000 -0,0697 -0,0525 -0,0050 -0,0576 -0,0058 0,0000 -0,0058 -0,0118 -0,0011 -0,0129

Πξνζαξκνζκέλα (ζε €) -0,0690 0,0000 -0,0690 -0,0508 -0,0049 -0,0557 -0,0071 0,0000 -0,0071 -0,0123 -0,0002 -0,0125

Κέξδε/(δεκηέο)  πξν θόξσλ, ρξεκ/ηηθώλ & επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 

θαη πξνβιέςεσλ θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ -2.318.033,99 152.162,95 -2.165.871,04 -334.787,05 779.111,05 444.324,00 171.539,04 0,00 171.539,04 -91.195,76 302.027,90 210.832,14

Κέξδε / (δεκηέο)  πξν θόξσλ, ρξεκ/ηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ -3.108.268,34 152.162,95 -2.956.105,39 -985.787,05 531.971,05 -453.816,00 171.539,04 0,00 171.539,04 -91.195,76 302.027,90 210.832,14

Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

πλερηδόκελεο 

Γξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπήζεο 

Γξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν πλερηδόκελεο 

Γξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπήζεο 

Γξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν πλερηδόκελεο 

Γξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπήζεο 

Γξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν πλερηδόκελεο 

Γξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπήζεο 

Γξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν

Κύθινο εξγαζηώλ 17.296.919,23 0,00 17.296.919,23 20.606.231,83 310.369,25 20.916.601,08 7.853.722,18 0,00 7.853.722,18 8.382.378,45 105.499,67 8.487.878,12

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 4.455.929,46 0,00 4.455.929,46 6.407.378,28 266.413,88 6.673.792,16 2.257.654,38 0,00 2.257.654,38 2.556.182,93 97.161,63 2.653.344,56

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ & επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ -2.885.266,37 0,00 -2.885.266,37 -1.095.582,71 242.935,25 -852.647,46 209.294,71 0,00 209.294,71 -296.024,41 205.682,86 -90.341,55

Κέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ -5.767.720,07 0,00 -5.767.720,07 -3.421.821,76 -310.335,80 -3.732.157,56 -364.160,89 0,00 -364.160,89 -882.102,46 9.253,25 -872.849,21

Κέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α) -5.933.283,03 0,00 -5.933.283,03 -3.563.029,23 -387.300,66 -3.950.329,89 -218.169,08 0,00 -218.169,08 -905.017,56 -86.548,36 -991.565,92

Καηανέμονηαι ζε:

- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -5.933.283,03 0,00 -5.933.283,03 -3.563.029,23 -387.300,66 -3.950.329,89 -218.169,08 0,00 -218.169,08 -905.017,56 -86.548,36 -991.565,92

- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (β) -256.959,60 0,00 -256.959,60 0,00 0,00 0,00 -256.971,60 0,00 -256.971,60 0,00 0,00 0,00

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (α) + (β) -6.190.242,63 0,00 -6.190.242,63 -3.563.029,23 -387.300,66 -3.950.329,89 -475.140,68 0,00 -475.140,68 -905.017,56 -86.548,36 -991.565,92

Καηανέμονηαι ζε:

- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -6.190.242,63 0,00 -6.190.242,63 -3.563.029,23 -387.300,66 -3.950.329,89 -475.140,68 0,00 -475.140,68 -905.017,56 -86.548,36 -991.565,92

- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέξδε κεηά από θόξνπο  αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €) -0,0769 0,0000 -0,0769 -0,0462 -0,0050 -0,0512 -0,0028 0,0000 -0,0028 -0,0117 -0,0011 -0,0129

Πξνζαξκνζκέλα (ζε €) -0,0762 0,0000 -0,0762 -0,0447 -0,0049 -0,0496 -0,0045 0,0000 -0,0045 -0,0121 -0,0003 -0,0124

Κέξδε/(δεκηέο)  πξν θόξσλ, ρξεκ/ηηθώλ & επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 

θαη πξνβιέςεσλ θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ -1.975.189,12 0,00 -1.975.189,12 -267.311,44 779.111,05 511.799,61 331.434,35 0,00 331.434,35 -192.985,54 302.027,90 109.042,36

Κέξδε / (δεκηέο)  πξν θόξσλ, ρξεκ/ηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ -2.575.189,12 0,00 -2.575.189,12 -767.311,44 531.971,05 -235.340,39 331.434,35 0,00 331.434,35 -192.985,54 302.027,90 109.042,36

1.1.2015 - 30.9.2015 1.1.2014 - 30.9.2014 1.7.2015 - 30.9.2015 1.7.2014 - 30.9.2014

ΟΜΗΛΟ

1.1.2015 - 30.9.2015 1.1.2014 - 30.9.2014 1.7.2015 - 30.9.2015 1.7.2014 - 30.9.2014

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

1. Σν ζέκα έκθαζεο ηεο Έθζεζεο Δπηζθόπεζεο ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή αλαθέξεηαη ζηε δπλαηόηεηα επηρεηξεκαηηθήο ζπλέρεηαο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο. (βι. 

εκείσζε 2.1. ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο). 

2. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 19 ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο. 

3. Σν πνζό ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ζηνλ όκηιν θαη ζηελ εηαηξεία ηελ 30/09/2015 γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο αλέξρεηαη ζε 415.962,00 θαη 179.000,00 

αληίζηνηρα. 

4. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ ήηαλ 63 άηνκα γηα ηελ εηαηξεία θαη 80 γηα ηνλ όκηιν, ελώ ζην ηέινο ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ 

ήηαλ 70 άηνκα γηα ηελ εηαηξεία θαη 81 άηνκα γηα ηνλ όκηιν. 

5. Οη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ πεξίνδν 01/01/2015-30/09/2015 θαη ηα ππόινηπα θαηά ηελ 30/09/2015, κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24, έρνπλ σο 

εμήο: 

 

Πνζά ζε € Όκηινο Δηαηξεία 

α) Δηζξνέο 75.217,87 814.726,10 

β) Δθξνέο 16.047,30 535.438,17 

γ) Απαηηήζεηο  3.856.267,79 4.346.568,81 

δ) Τπνρξεώζεηο  132.845,76 490.915,36 

ε) πλαιιαγέο & Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ & κειώλ δηνίθεζεο 331.501,57 331.501,57 

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 88.604,94 88.604,94 

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 85.985,26 84.773,15 

 
6. Οη εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζήο ηνπο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 4 ηεο ελδηάκεζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο. 

7. ηελ ελνπνίεζε δελ πεξηιακβάλνληαη α) ε θαηά 95% ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ & ΙΑ Ο.Δ.» θαη β) ε θαηά 100%  ζπγαηξηθή εηαηξεία «S.C. 

DELTA HOTELIA ROMANIA S.R.L.» (αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 4 ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο). 

8. Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο, πνζνύ € -290.976,95 γηα ην όκηιν θαη  € -256.959,60 γηα ηελ εηαηξεία, αθνξνύλ πξνζαξκνγή αλαβαιιόκελνπ θόξνπ απνζεκαηηθώλ 

εύινγεο αμίαο θαη απνζεκαηηθνύ θεξδώλ/(δεκηώλ) επηκέηξεζεο πξνβιέςεσλ παξνρώλ ζην πξνζσπηθό ιόγσ αιιαγήο θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή από 26% ζε 29% (Ν.4324/16.7.2015). 

9. ηηο 12/03/2015 πσιήζεθε ε θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία «GED LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ & ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Α.Δ.». Η πώιεζε δελ 

επέθεξε ζπλνιηθά κεηαβνιή άλσ ηνπ 25% ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ, ζηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ηεο 30/9/2015, ηόζν ζηελ εηαηξεία όζν θαη ζηνλ Όκηιν. 

ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ ελζσκαηώζεθαλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πσιεζείζαο ζπγαηξηθήο «GED LOGISTICS Α.Δ.» έσο ηελ εκεξνκελία πώιεζήο ηεο (12/3/2015) 

(αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 4 ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο). 

10. Η εηαηξεία θαηέρεη 250.000 ίδηεο κεηνρέο αμίαο θηήζεσο € 85.000. 

 

http://www.gedsa.gr/

