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 2014 έσο 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014
(Γεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ Κ.Ν. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)
(Σα θαηωηέξω πνζά αλαθέξνληαη ζε ΔΤΡΩ)

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.
Αξκόδηα Τπεξεζία - Ννκαξρία (ή Πξσηνδηθείν)
Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ

: Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθόηεηαο, Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ & Πίζηεσο, Σκήκα Α'
: http://www.gedsa.gr

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

: Γεώξγηνο Γεκήηξίνπ ηνπ Δπαγγέινπ, Πξόεδξνο & Γ/λσλ ύκβνπινο, εθηειεζηηθό κέινο - Αξηζηνηέιεο Ατβαιηώηεο ηνπ Παληειή, Αληηπξόεδξνο, κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γ..
νθνθιήο Βειάλεο ηνπ Βαζηιείνπ, κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γ.. - Μίιηνο Νηεξ Κξνθνξηάλ ηνπ Αξάκ, κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γ.. - Αλαζηάζηνο Αβξαληίλεο ηνπ Ισάλλε κε εθηειεζηηθό
κέινο ηνπ Γ.. - Αλαζηάζηνο Καηζίξεο ηνπ Βαζηιείνπ, κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γ.. - Παλαγηώηεο ηακαηόπνπινο ηνπ Γεκεηξίνπ κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γ..
Κσλ/λνο Αξγπξόπνπινο ηνπ ππξίδσλνο Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γ.. - Πεξηθιήο Γαιαλόο ηνπ Γεκεηξίνπ Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γ..

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ (από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο)
: 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015
Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο
: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΛΩΛΟ Α.Μ. - .Ο.Δ.Λ. 13821
Διεγθηηθή Δηαηξία

: .Ο.Λ. α.ε.ν.ε. - Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 125

Σύπνο Έθζεζεο Διέγρνπ Διεγθηώλ

: Με ζύκθσλε γλώκε - Θέκα έκθαζεο

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)
Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

ΟΜΗΛΟ
31.12.2014

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
31.12.2013

31.12.2014

Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

ΟΜΗΛΟ

31.12.2013

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

9.049.022,40

13.730.565,60

10.876.524,55

13.881.854,44

-12.434.564,59

-4.477.604,34

-8.294.417,79

-3.005.329,89

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο πεξηόδνπ
7.690.317,07

15.923.698,98

6.139.696,02

14.320.362,69

(01.01.2014 θαη 01.01.2013 αληίζηνηρα)

43.381,58

13.340.572,14

43.381,58

13.340.572,14

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο δξαζη/ηεο)

10.622.038,48

11.631.958,99

10.082.481,48

11.046.238,16

Δπίδξαζε από απόζρηζε θιάδνπ θαη εηζθνξά ηνπ ζε λέα ζπγαηξηθή

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

1.450.649,50

4.142.163,34

2.701.632,55

5.196.191,69

Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

Απνζέκαηα

7.251.551,95

9.423.185,05

5.555.842,43

7.039.572,62

Λνηπέο κεηαβνιέο ηδίσλ θεθαιαίσλ

Απαηηήζεηο από πειάηεο

16.004.063,62

16.047.394,54

17.610.740,48

16.185.114,17

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

10.410.891,43

7.771.576,21

13.375.768,32

7.688.286,58

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε

15.600.147,32

0,00

0,00

0,00

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

69.073.040,95

78.280.549,25

55.509.542,86

74.816.338,05

26.307.991,64
-29.575.796,75

26.307.991,64
-17.154.552,25

26.307.991,64
-26.160.884,88

26.307.991,64
-15.431.467,09

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α)
Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (β)

-3.267.805,11
-117.328,04

9.153.439,39
-104.416,99

147.106,76
0,00

10.876.524,55
0,00

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (γ) = (α) + (β)

-3.385.133,15

9.049.022,40

147.106,76

10.876.524,55

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

3.734.301,35

15.703.919,84

3.734.301,35

16.010.793,64

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

2.014.125,23

4.298.687,23

1.327.207,07

3.610.760,52

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

36.611.749,96

33.879.507,49

33.975.232,17

29.442.491,31

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

16.718.559,69

15.349.412,29

16.325.695,51

14.875.768,03

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

-2.435.000,00

Καζαξή κεηαβνιή ιόγσ πώιεζεο ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή

0,00

0,00

0,00

0,00

409,04

0,00

0,00

0,00

0,00

-203.938,86

0,00

0,00

-3.385.133,15

9.049.022,40

147.106,76

10.876.524,55

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ
(31.12.2014 θαη 31.12.2013 αληίζηνηρα)

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μεηνρηθό Κεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)
ΟΜΗΛΟ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

1.1.2014
31.12.2014

1.1.2013
31.12.2013

1.1.2014
31.12.2014

1.1.2013
31.12.2013

-7.877.647,45

-3.883.798,21

-6.840.893,69

-2.826.528,11

Απνζβέζεηο

510.113,67

1.183.277,81

428.317,39

497.530,67

Πξνβιέςεηο

787.340,19

858.594,36

762.421,08

1.375.261,62

Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ & άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

820.000,00

0,00

797.000,00

0,00

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε & δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

142.293,02

1.122.023,67

142.293,02

-240.302,86

3.840.082,00

4.865.780,53

3.544.256,61

4.094.600,80

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Τπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πξννξηδόκελα γηα πώιεζε

13.379.437,87

0,00

0,00

0,00

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ)

72.458.174,10

69.231.526,85

55.362.436,10

63.939.813,50

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ)

69.073.040,95

78.280.549,25

55.509.542,86

74.816.338,05

Πλέον/ μείον προζαρμογές για μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ κίνεζες
ή ποσ ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές δραζηεριόηεηες:

Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ

2.051.633,10

287.993,53

1.383.730,19

822.841,72

1.
Σν ζέκα έκθαζεο ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή αλαθέξεηαη ζηε δπλαηόηεηα επηρεηξεκαηηθήο ζπλέρεηαο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο. (βι.
εκείσζε 2.1. ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ).
2.
Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 35 ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο.
3.
Σν πνζό ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ζηνλ όκηιν θαη ζηελ εηαηξεία ηελ 30/09/2014 γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο αλέξρεηαη ζε 475.474,60 θαη 238.512,60
αληίζηνηρα.
4.
Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ ήηαλ 71 άηνκα γηα ηελ εηαηξεία θαη 88 γηα ηνλ όκηιν, ελώ ζην ηέινο ηεο πξνεγνύκελεο
πεξηόδνπ ήηαλ 84 άηνκα γηα ηελ εηαηξεία θαη 95 άηνκα γηα ηνλ όκηιν.
5.
Οη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ πεξίνδν 01/01/2014-31/12/2014 θαη ηα ππόινηπα θαηά ηελ 31/12/2014, κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24, έρνπλ σο
εμήο:

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ

-258.651,20

1.704.824,17

-1.833.290,61

2.655.063,15

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)

-264.508,45

2.798.644,87

-423.613,13

-1.239.727,28

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο δηαθνπεηζώλ
δξαζηεξηνηήησλ

-3.958.738,28
-47.625,64

-4.949.210,74
-62.791,05

-3.662.912,89
-22.600,40

-4.201.684,05
-39.996,05

1.015.753,24

1.014.296,19

1.015.753,24

1.014.296,19

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηεριόηεηες (α)

-3.239.955,80

4.939.635,13

-4.709.539,19

1.911.355,80

409,04

-93.569,10

-1.636,87

-93.569,10

-42.464,47

-2.745.192,26

-36.547,26

-420.463,48

Πνζά ζε €
α) Δηζξνέο

Όκηινο

Δηαηξεία

129.614,32

1.567.004,66

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ & ινηπώλ επελδύζεσλ

4.526,50

1.303.264,11

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ

4.308.325,55

6.861.502,91

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ζπγαηξηθώλ

0,00

-162.502,43

55.000,00

594.370,01

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ινηπώλ επελδύζεσλ

0,00

181.278,92

0,00

181.278,92

531.407,00

530.215,00

962,61

3.297,39

962,61

3.296,39

Σόθνη εηζπξαρζέληεο

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-41.092,82

-2.816.687,48

-37.221,52

-329.457,27

5.126.046,20

0,00

6.619.670,79

0,00

0,00

-3.230.064,25

0,00

-2.624.732,86

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα)

-1.191.668,00

-193.706,00

-1.191.668,00

-121.378,00

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από τρεμαηοδοηικές δραζηεριόηεηες (γ)

3.934.378,20

-3.423.770,25

5.428.002,79

-2.746.110,86

Υξήζεο (α) + (β) + (γ)

653.329,58

-1.300.822,60

681.242,08

-1.164.212,33

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα νκάδαο ζηνηρείωλ θαηερόκελωλ πξνο
πώιεζε

470.781,10

1.771.603,70

390.169,02

1.554.381,35

-460.383,07

0,00

-460.382,36

0,00

663.727,61

470.781,10

611.028,74

390.169,02

β) Δθξνέο
γ) Απαηηήζεηο
δ) Τπνρξεώζεηο
ε) πλαιιαγέο θαη Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ
ηεο δηνίθεζεο
ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο
δηνίθεζεο
δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο
δηνίθεζεο

Μείνλ:

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ

697.270,47

697.270,47

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα

583.969,99

582.757,88

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηεριόηεηες (β)

6.
Οη εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζήο ηνπο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 4 ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο
έθζεζεο.
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 ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ).
Σελ 30/12/2014 νινθιεξώζεθε ε απόζρηζε ηνπ θιάδνπ απνζεθώλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο κε εηζθνξά ηνπ ζηε λεντδξπζείζα, θαηά 100% ζπγαηξηθή, εηαηξεία «GED LOGISTICS
ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ & ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Α.Δ.». Η απόζρηζε δελ επέθεξε θακία κεηαβνιή ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ, ζηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη
δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ελώ είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο κεηξηθήο θαηά πνζό €2.435 ρηι. θαη πνζνζηό 94,31%
8.
ηελ ελνπνίεζε πεξηιακβάλεηαη γηα πξώηε θνξά ε θαηά 80% ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «SINGER APPLIANCES BULGARIA OOD» ε ελζσκάησζε ηεο νπνίαο
δελ επέθεξε κεηαβνιέο άλσ ηνπ 25% ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ, ζηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηδηνθηεηώλ ηεο κεηξηθήο, β) ε
λεντδξπζείζα, θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «GED LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ & ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Α.Δ.» ε νπνία πξνήξζε από
ηελ απόζρηζε ηνπ θιάδνπ απνζεθώλ ηεο κεηξηθήο θαη εηζθνξά ηνπ ζ’ απηήλ θαη ηεο νπνίαο ε ελζσκάησζε δελ επέθεξε κεηαβνιέο άλσ ηνπ 25% ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ, ζηα
απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηδηνθηεηώλ ηεο κεηξηθήο (αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 4 ηεο εηήζηαο
νηθνλνκηθήο έθζεζεο).
9.
Η εηαηξεία θαηέρεη 250.000 ίδηεο κεηνρέο αμίαο θηήζεσο € 85.000.
10.
Σελ 12/3/2015 πσιήζεθε ε 100% ζπγαηξηθή, εηαηξεία «GED LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ & ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΜΠΟΡΤΜΑΣΩΝ Α.Δ.» (εκείσζε 36.1 ηεο
εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο).

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)
ΟΜΗΛΟ
1.1.2014 - 31.12.2014
1.1.2013 - 31.12.2013

Πνζά εθθξαζκέλα ζε €
πλερηδόκελεο
Γξαζηεξηόηεηεο
Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ & επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ
Κέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ
Κέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α)
Καηανέμονηαι ζε:
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (β)
πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (α) + (β)
Καηανέμονηαι ζε:
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €)
Πξνζαξκνζκέλα (ζε €)
Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκ/ηηθώλ & επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ θαη πξνβιέςεσλ θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκ/ηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

Γηαθνπήζεο
Γξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν

πλερηδόκελεο
Γξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπήζεο
Γξαζηεξηόηεηεο

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1.1.2014 - 31.12.2014

πλερηδόκελεο
Γξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν

Γηαθνπήζεο
Γξαζηεξηόηεηεο

1.1.2013 - 31.12.2013
ύλνιν

πλερηδόκελεο
Γξαζηεξηόηεηεο

Γηαθνπήζεο
Γξαζηεξηόηεηεο

ύλνιν

29.304.491,25
9.344.478,08

355.592,93
311.637,56

29.660.084,18
9.656.115,64

45.240.031,91
15.865.062,33

505.293,08
326.672,67

45.745.324,99
16.191.735,00

27.957.120,08
8.592.054,51

355.592,93
311.637,56

28.312.713,01
8.903.692,07

40.551.722,33
13.152.546,49

505.293,08
326.672,67

41.057.015,41
13.479.219,16

-3.630.126,40
-7.877.647,45
-7.810.243,36

396.393,42
-6.119.801,78
-4.592.961,91

-3.233.732,98
-13.997.449,23
-12.403.205,27

2.534.222,26
-3.883.798,21
-3.819.902,84

506.220,42
-125.219,41
-92.662,36

3.040.442,68
-4.009.017,62
-3.912.565,20

-2.912.198,03
-6.840.893,69
-6.597.187,37

403.276,85
-2.163.907,49
-1.665.600,13

-2.508.921,18
-9.004.801,18
-8.262.787,50

2.181.726,17
-2.826.528,11
-2.413.702,25

506.220,42
-125.219,41
-92.662,36

2.687.946,59
-2.951.747,52
-2.506.364,61

-7.796.828,43
-13.414,93
-31.359,32
-7.841.602,68

-4.592.961,91
0,00
0,00
-4.592.961,91

-12.389.790,34
-13.414,93
-31.359,32
-12.434.564,59

-3.804.468,77
-15.434,07
-565.039,14
-4.384.941,98

-92.662,36
0,00
0,00
-92.662,36

-3.897.131,13
-15.434,07
-565.039,14
-4.477.604,34

-6.597.187,37
0,00
-31.630,29
-6.628.817,66

-1.665.600,13
0,00
0,00
-1.665.600,13

-8.262.787,50
0,00
-31.630,29
-8.294.417,79

-2.413.702,25
0,00
-498.965,28
-2.912.667,53

-92.662,36
0,00
0,00
-92.662,36

-2.506.364,61
0,00
-498.965,28
-3.005.329,89

-7.828.282,59
-13.320,09
-0,1011
-0,0978

-4.592.961,91
0,00
-0,0596
-0,0576

-12.421.244,50
-13.320,09
-0,1606
-0,1555

-4.370.194,20
-14.747,78
-0,0493
-0,0467

-92.662,36
0,00
-0,0012
-0,0011

-4.462.856,56
-14.747,78
-0,0505
-0,0478

-6.628.817,66
0,00
-0,0855
-0,0828

-1.665.600,13
0,00
-0,0216
-0,0209

-8.294.417,79
0,00
-0,1071
-0,1037

-2.912.667,53
0,00
-0,0313
-0,0296

-92.662,36
0,00
-0,0012
-0,0011

-3.005.329,89
0,00
-0,0325
-0,0307

-2.389.352,44

1.008.869,81

-1.380.482,63

4.376.129,24

1.014.296,19

5.390.425,43

-1.762.737,29

1.015.753,24

-746.984,05

3.154.773,84

1.014.296,19

4.169.070,03

-3.120.012,73

761.529,09

-2.358.483,64

3.717.500,07

886.796,19

4.604.296,26

-2.483.880,64

768.412,52

-1.715.468,12

2.679.256,84

886.796,19

3.566.053,03

Αηγάιεω, 29 Μαξηίνπ 2015
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. & Γηεπζύλωλ ύκβνπινο

Σν Μέινο ηνπ Γ..

Ο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο

Ο Πξνϊζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

ΓΔΩΡΓΗΟ Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ

ΑΝΑΣΑΗΟ Β. ΚΑΣΗΡΖ

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Γ. ΟΛΩΜΟ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Γ. ΣΔΡΔΕΑΚΖ

ΑΓΣ ΑΚ 648882

ΑΚ 642063

ΑΓΣ Υ 581720

ΑΓΣ ΑΕ 541538
ΑΡ. ΑΓ. Α' ΣΑΞΖ 19228

