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Με ζύκθσλε γλώκε
1.1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΘΔΗ
Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ
Ο Όμιλος
31/12/2015
31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέµαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό Κεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α)
Γηθαηώµαηα Μεηνςεθίαο (β)
Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β)
Μαθξνπξόζεζµεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζµεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζµεο ππνρξεώζεηο
Σύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ)
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ)

Η εταιρία
31/12/2015

31/12/2014

5.523.523,41
3.263.924,50
508.640,95
2.016.115,65
6.077.223,03
1.799.056,34
10.279.493,33
29.467.977,21

5.968.368,19
3.325.914,55
717.514,02
1.616.997,96
5.687.231,49
1.554.028,57
13.750.263,72
32.620.318,50

2.124.512,18
3.263.924,50
497.250,61
2.553.330,84
109.300,11
1.355.874,18
9.031.757,69
18.935.950,11

2.241.007,69
3.325.914,55
527.354,47
2.667.464,43
149.938,99
865.682,15
12.926.104,94
22.703.467,22

3.969.000,00
13.702.070,23
17.671.070,23
2.740.128,17
20.411.198,40
331.070,00
410.426,19
8.315.282,62
9.056.778,81
29.467.977,21

3.969.000,00
14.551.432,08
18.520.432,08
3.009.852,76
21.530.284,84
1.848.000,00
300.180,00
336.000,00
8.605.853,66
11.090.033,66
32.620.318,50

3.969.000,00
13.836.902,30
17.805.902,30
17.805.902,30
24.670,00
667,31
1.104.710,50
1.130.047,81
18.935.950,11

3.969.000,00
14.622.625,02
18.591.625,02
18.591.625,02
1.848.000,00
373.329,18
336.000,00
1.554.513,02
4.111.842,20
22.703.467,22

1.2 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ
Ο Όμιλος
1/1-31/12/2015
1/1-31/12/2014
Σπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο

Κύκλορ επγαζιών
Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειψηφίας

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €)
Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε €)
Κέξδε/(δεκηέο)πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

Σπλερηδόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €)
Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε €)
Κέξδε/(δεκηέο)πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

Σύλνιν

19.976.624,56
7.560.558,71

18.793.819,33
5.363.356,52

33.630.134,43
13.325.534,51

52.423.953,76
18.688.891,03

128.371,67
(338.625,46)
(52.749,94)

(5.112.522,38)
(5.316.860,37)
(7.199.754,50)

9.896.195,52
9.779.535,95
9.432.305,11

4.783.673,14
4.462.675,58
2.232.550,61

154.794,83
(207.544,77)

(6.043.902,53)
(1.155.851,97)

8.991.161,11
441.144,00

2.947.258,58
(714.707,97)

(377,50)
(53.127,44)

(4.905,97)
(7.204.660,47)

9.432.305,11

(4.905,97)
2.227.644,64

154.680,32
(207.807,76)

(6.047.958,04)
(1.156.702,43)

8.991.161,11
441.144,00

2.943.203,07
(715.558,43)

0,0117
-

(0,4568)
-

0,6796
-

0,2228
-

870.737,05

(4.218.425,17)

10.755.023,02

6.536.597,85

1.2 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ
Η Εταιρεία
1/1-31/12/2015
1/1-31/12/2014
2.332.106,27
2.736.180,18
Κύκλορ επγαζιών
1.028.128,36
(684.923,53)
Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ
402.080,35
(3.533.254,69)
172.923,85
7.462.136,40
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
414.947,25
5.591.980,95
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειψηφίας

Γηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο

414.947,25
-

5.591.980,95
-

(142.269,97)
272.677,28

(273.800,00)
5.318.180,95

272.677,28
-

5.318.180,95
-

0,0314
-

0,4227
-

627.842,06

3.317.891,70

1.3 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ
Ο Όμιλος
31/12/2015
31/12/2014
Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (01/01/2015 θαη
01/01/2014 αληίζηνηρα)
21.530.284,85
23.692.533,31
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα µεηά από θόξνπο
(ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
(53.127,44)
(7.204.660,47)
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα µεηά από θόξνπο
(δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)
9.432.305,11
Μείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κεηξηθήο εηαηξείαο
Γηαθνξά από απόθηεζε κεηνρώλ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο

Η εταιρεία
31/12/2015

31/12/2014

18.591.625,02

21.918.229,04

272.677,28

5.318.180,94

-

-

(1.058.400,00)

(396.900,00)

(1.058.400,00)

(396.900,00)

(7.559,00)

-

-

-

Πιεξσζέληα κεξίζκαηα

-

-

-

-

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο πσιεζείζαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο

-

(3.992.993,10)

-

-

Αλαθαηάηαμε ζηα απνηειέζκαηα-πώιεζε ζπγαηξηθήο
Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (31/12/2015 θαη
31/12/2014 αληίζηνηρα)

-

-

-

(8.247.884,96)

20.411.198,41

21.530.284,85

17.805.902,30

18.591.625,02

2η Δναλλακηική : Έμμεζη μέθοδορ

1.4 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ
Ο Όμιλος
1/1-31/12/2015
1/1-31/12/2014

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
Πιένλ / µείνλ πξνζαξµνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Λνηπέο κε ηακεηαθέο θηλήζεηο
Απνηειέζµαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεµηέο) επελδπηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο
Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ/ µείνλ πξνζαξµνγέο γηα µεηαβνιέο ινγαξηαζµώλ
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Μείσζε / (αύμεζε) απνζεµάησλ
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)
Μείνλ:
Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεµέλα
Καηαβεβιεµέλνη θόξνη
Λεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ
δπαζηηπιόηηηερ (α)
Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ
Δηζπξάμεηο από πώιεζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θαη ινηπώλ
επελδύζεσλ
Αγνξά ελζώµαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώµαησλ θαη άϋισλ παγίσλ
ζηνηρείσλ
Έζνδα ρξενγξάθσλ
Τόθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζµαηα εηζπξαρζέληα
Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ
δπαζηηπιόηηηερ (β)
Υπηµαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Πιεξσκέο από κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Μεξίζµαηα πιεξσζέληα
Φξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπηµαηοδοηικέρ
δπαζηηπιόηηηερ (γ)
Καθαπή αύξηζη / (µείωζη) ζηα ηαµειακά διαθέζιµα και
ιζοδύναµα πεπιόδος (α) + (β) + (γ)

Η εταιρεία
1/1-31/12/2015
1/1-31/12/2014

(338.625,46)

(5.316.860,37)

172.923,85

-

9.779.535,95

-

7.462.136,40
-

742.365,38
184.548,41
(368,36)
-

894.097,21
(503.850,35)
(2.626,79)
729.744,43

225.761,71
156.648,41
-

215.362,99
(479.450,35)
-

320.415,58
96.929,34

(36.326,94)
240.666,93

154.862,31
24.641,98

(11.195.203,24)
199.812,15

(392.777,92)
(804.081,01)
313.896,52

4.349.796,97
1.916.597,18
436.105,70

40.638,88
(928.957,08)
151.047,73

4.282.489,95
294.682,50
335.409,87

(78.039,50)
(1.437.682,34)
-

(219.279,39)
(8.167.330,82)

(23.974,67)
(1.437.682,34)
-

(178.424,81)
-

(1.393.419,36)

4.100.269,71

(1.464.089,22)

936.815,46

(7.559,00)

(10.527.149,02)

(7.559,00)

(10.527.149,02)

4.097.588,97
(205.026,44)

5.320.904,81
(396.007,08)

4.097.588,97
(26.442,25)

11.500.000,00
(78.638,92)

4.788,55
186.156,76
6.354,29
649.755,00
-

7.632,82
46.189,80
(1.361.310,72)

4.363,55
186.156,76
2.649,67
649.755,00
-

5.632,82
40.163,47
649.755,00
-

4.732.058,13

(6.909.739,39)

4.906.512,70

1.589.763,35

(381.957,07)
391.536,35
(2.184.000,00)

(396.900,00)
(1.439.690,80)

(381.957,07)
(2.184.000,00)

(396.900,00)
(1.439.690,80)

(274.637,00)

-

(274.637,00)

-

-

(680.740,98)

-

-

(2.449.057,72)

(2.517.331,78)

(2.840.594,07)

(1.836.590,80)

889.581,05

(5.326.801,46)

601.829,41

689.988,01

Ταµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα έλαξμεο πεξηόδνπ

1.486.141,30

6.812.942,76

845.565,32

155.577,31

Σαµειακά διαθέζιµα και ιζοδύναµα λήξηρ πεπιόδος

2.375.722,35

1.486.141,30

1.447.394,73

845.565,32

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1. Έρνπλ ηεξεζεί νη ίδηεο Λνγηζηηθέο Αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο 2014. 2. Οη
εηαηξείεο ηνπ νκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο ηνπο , ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθό ηνπο θεθάιαην θαζώο θαη
ε κέζνδνο ελζσκάησζεο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο , παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 1 ησλ εηήζησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 3. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηώλ ηνπ νκίινπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε
ζεκείσζε 7.2 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 4. Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηώζεηο
ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 1.900.000. Δπί ησλ ινηπώλ εηαηξεηώλ ηνπ νκίινπ δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα ή άιια βάξε. 5. Γελ ππάξρνπλ
επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ. 6. Αξηζκόο απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνύ ηελ 31/12/2015 : Οκηινο άηνκα 223, Δηαηξεία
άηνκα 8 θαη 31/12/2014 : Όκηινο 210 άηνκα , Δηαηξεία άηνκα 8 . 7. Οη ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
αλέξρνληαη γηα ηνλ όκηιν ζε επξώ 20.000 .Γελ ππάξρνπλ πξνβιέςεηο γηα επίδηθεο ε ππό δηαηηεζία δηαθνξέο θαη ινηπέο πξνβιέςεηο. 8. Σην
ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ δελ ππάξρνπλ κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη είηε από ηελ ίδηα είηε από ζπγαηξηθέο ε ζπγγελείο
ηεο επηρεηξήζεηο 9. Τα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα γηα ηνλ όκηιν αθνξνύλ ζε
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο από ηελ κεηαηξνπή εθκεηαιιεύζεσλ ζην εμσηεξηθό θαη γηα ηελ κεηξηθή εηαηξεία αθνξνύλ ζε δηαθνξά από
επαλαπξνζδηνξηζκό (απνκείσζε) ηεο εύινγεο αμίαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο
θαη ζηελ επίδξαζε από ηελ κεηαβνιή ζπληειεζηώλ
αλαβαιιόκελσλ θόξσλ επί ηεο ππεξαμίαο πνπ είρε πξνθύςεη από ηελ απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρώλ ζηελ εύινγε αμία .

10. Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο αθνξνύλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 :

.- Έζνδα
.- Έμνδα
.- Απαηηήζεηο
.-Υπνρξεώζεηο
.-Σπλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο
δηνίθεζεο

Ο Όμιλος
31/12/2015
-

31/12/2014
-

Η Εταιρεία
31/12/2015
-

31/12/2014
-

565.411,57

560.207,86
-

313.911,57
-

308.707,86
-

7.927,19

-

7.927,19

-

.- Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
.-Υπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

Άγηνο Αλδξέαο Καβάια , 29 Μαξηίνπ 2016
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. & Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο

Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Σ.

Ο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο
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Α.Τ. ΑΒ 732602

Ronald Barkshire
A.Γ. 702014378/98

Παλαγηώηεο Κνγθαιίδεο
Α.Τ. ΑΔ 203573

