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Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ  νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ : 27  Ννεκβξίνπ  2015

30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 5.600.541,10 5.968.368,19 2.159.166,79 2.241.007,69

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 3.279.422,01 3.325.914,55 3.279.422,01 3.325.914,55

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 687.457,50 717.514,02 504.776,57 527.354,47

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.597.630,62 1.616.997,96 2.667.464,43 2.667.464,43

Απνζέµαηα 6.155.735,25 5.687.231,49 197.398,57 149.938,99

Απαηηήζεηο από πειάηεο 1.688.665,84 1.554.028,57 1.197.040,90 865.682,15

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9.756.662,87 13.750.263,72 9.082.454,40 12.926.104,94

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα 

πώιεζε  -  -  - 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 28.766.115,19 32.620.318,50 19.087.723,67 22.703.467,22

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μεηνρηθό Κεθάιαην 3.969.000,00 3.969.000,00 3.969.000,00 3.969.000,00

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 13.403.140,17 14.551.432,08 13.419.830,09 14.622.625,02

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 17.372.140,17 18.520.432,08 17.388.830,09 18.591.625,02

Γηθαηώµαηα Μεηνςεθίαο (β) 3.095.626,68 3.009.852,76  -  - 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β) 20.467.766,85 21.530.284,84 17.388.830,09 18.591.625,02

Μαθξνπξόζεζµεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο  - 1.848.000,00  - 1.848.000,00

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 314.950,00 300.180,00 395.173,83 373.329,18

Βξαρππξόζεζµεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 401.702,52 336.000,00 66,96 336.000,00

Λνηπέο βξαρππξόζεζµεο ππνρξεώζεηο 7.581.695,82 8.605.853,66 1.303.652,79 1.554.513,02

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 8.298.348,34 11.090.033,66 1.698.893,58 4.111.842,20

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 28.766.115,19 32.620.318,50 19.087.723,67 22.703.467,22

1/1-30/9/2015

Σσνετιζόμενες 

δραζηηριόηηηες

Σσνετιζόμενες 

δραζηηριόηηηες

Διακοπείζες 

δραζηηριόηηηες Σύνολο

Κύκλορ επγαζιών 14.597.186,63 13.759.090,78 30.318.728,16 44.077.818,94

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 5.905.703,20 5.223.005,08 11.903.487,02 17.126.492,10

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 568.693,87 (1.210.742,02) 888.116,06 (322.625,96)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 179.042,19 (1.401.525,95) 771.456,49 (630.069,46)

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (4.835,75) (1.348.216,70) 555.017,80 (793.198,90)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (88.769,34) (1.066.183,23) 283.056,86 (783.126,37)

    - Δικαιώματα μειοψηφίας 83.933,59 (282.033,47) 271.960,94 (10.072,53)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 717,76 (855,80)  - (855,80)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (4.117,99) (1.349.072,50) 555.017,80 (794.054,70)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής (89.891,91) (1.066.395,47) 283.056,86 (783.338,61)

    - Δικαιώματα μειοψηφίας 85.773,92 (282.677,03) 271.960,94 (10.716,09)

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) (0,0067) (0,0806) 0,0214 (0,0592)

Κέξδε/(δεκηέο)πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 1.119.028,95 -567.081,44 1.746.943,56 1.179.862,12

1/7-30/9/2015

Σσνετιζόμενες 

δραζηηριόηηηες

Σσνετιζόμενες 

δραζηηριόηηηες

Διακοπείζες 

δραζηηριόηηηες Σύνολο

Κύκλορ επγαζιών 5.132.088,24 4.519.804,63 9.676.104,12 14.195.908,75

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 1.998.478,11 1.608.132,43 3.775.739,18 5.383.871,61

1.1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΘΔΗ

 Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ

Η εηαιρίαΟ Όμιλος

Ο Όμιλος

1/1-30/9/2014

1.2 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

 Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ

1/7-30/9/2014

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ   από 1 Ιανοςαπίος 2015 έωρ 30 επηεμβπίος  2015

ύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 4/507/28.04.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο

«ΔΛΒΔ  Α.Β.Δ.Δ.»
ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.  20512830000 - ΑΡ.Μ.Α.Δ.  15832/06/Β/87/32

Έδπα : Άγιορ Ανδπέαρ  T.Κ. 640 07 Καβάλα

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο , πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  , ζηνρεύνπλ ζε µία γεληθή ελεµέξσζε γηα 
ηελ νηθνλνµηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζµαηα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο  ΔΛΒΔ  Α.Β.Δ.Δ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε , 
πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ε άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε , λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηδηθηύνπ ηνπ 
εθδόηε ,  όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο  ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή  όπνηε απηή απαηηείηαη.



Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 178.260,81 (547.091,57) 103.891,20 (443.200,37)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 102.315,17 (609.039,05) 59.974,56 (549.064,49)

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) 71.278,10 (536.516,54) 39.441,18 (497.075,36)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής 25.695,65 (328.618,96) 20.114,85 (308.504,11)

    - Δικαιώματα μειοψηφίας 45.582,45 (207.897,58) 19.326,33 (188.571,25)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 330,37 (603,72)  - (603,72)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) 71.608,47 (537.120,26) 39.441,18 (497.679,08)

    - Ιδιοκτήτες μητρικής 24.461,27 (328.758,29) 20.114,85 (308.643,44)

    - Δικαιώματα μειοψηφίας 47.147,20 (208.361,97) 19.326,33 (189.035,64)

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) 0,0019 (0,0248) 0,0015 (0,0233)

Κέξδε/(δεκηέο)πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 362.942,98 -328.718,11 436.931,38 108.213,27

1/1-30/9/2015 1/1-30/9/2014 1/7-30/9/2015 1/7-30/9/2014

Κύκλορ επγαζιών 1.567.714,42 1.660.293,55 329.706,70 451.378,04

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 757.158,09 539.187,09 180.075,67 150.580,02

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 400.309,32 (714.214,12) 94.009,10 (187.903,80)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 45.647,70 308.290,03 40.377,05 (238.191,08)

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (122.824,96) 240.911,64 7.200,80 (244.471,70)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)  - (865.800,00)  - (865.800,00)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (122.824,96) (624.888,36) 7.200,80 (1.110.271,70)

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €) (0,0093) 0,0182 0,00 (0,0185)

Κέξδε/(δεκηέο)πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 564.235,79 (545.665,49) 150.381,47 (131.389,58)

30/9/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  έλαξμεο πεξηόδνπ (01/01/2015 θαη 

01/01/2014 αληίζηνηρα) 21.530.284,84 23.692.533,30 18.591.625,02 21.918.229,04

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα µεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο 

θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) -4.117,99 -794.054,70 -122.824,96 -624.888,36

Μείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κεηξηθήο εηαηξείαο -1.058.400,00 -396.900,00 -1.058.400,00 -396.900,00

Πιεξσζέληα κεξίζκαηα 0,00 -1.143.112,50 0,00  - 

Πξνζαξκνγή αλαβαι. θόξνπ ιόγσ αιιαγήο ζπληειεζηώλ 0,00  - -21.569,97  - 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  ιήμεο πεξηόδνπ (30/9/2015 θαη 30/9/2014 

αληίζηνηρα) 20.467.766,85 21.358.466,10 17.388.830,09 20.896.440,68

2η Δναλλακηική : Έμμεζη μέθοδορ

1/1-30/9/2015 1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2015 1/1-30/9/2014

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Κέξδε/(δεκίεο)  πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 179.042,19 (1.401.525,95) 45.647,70 308.290,03

Κέξδε/(δεκίεο)  πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)  - 771.456,49  -  - 

Πιένλ / µείνλ πξνζαξµνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 550.335,08 643.660,58 163.926,47 168.548,63

Πξνβιέςεηο 209.292,81 434.200,00 195.792,81 434.200,00

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 677,45 (1.781,41)  -  - 

Απνηειέζµαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεµηέο) επελδπηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 137.075,16 8.334,10 140.618,76 (1.057.587,02)

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 58.583,91 182.449,84 20.050,05 154.058,37

Πιένλ/ µείνλ πξνζαξµνγέο γηα µεηαβνιέο ινγαξηαζµώλ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεµάησλ (463.379,34) 426.713,02 (47.459,58) 380.348,94

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ (668.833,75) 215.515,33 (787.628,05) (161.811,12)

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) (492.611,83) 12.141,79 261.453,46 3.815,61

Μείνλ:

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεµέλα (94.055,99) (185.678,70) (55.522,33) (157.287,43)

Καηαβεβιεµέλνη θόξνη (1.319.348,83)  - (1.319.348,83)  - 

1.3 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Η εηαιρεία

Η εηαιρείαΟ Όμιλος

 Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ

1.4 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ

1.2 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

 Ποζά εκθπαζμένα ζε Δςπώ

Ο Όμιλος Η εηαιρεία



Λεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο  - 364.687,77  -  - 

ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

(α) (1.903.223,14) 1.470.172,86 (1.382.469,54) 72.576,01

Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Δηζπξάμεηο από πώιεζε ρξενγξάθσλ 3.941.398,33  - 3.941.398,33  - 

Αγνξά ελζώµαησλ θαη άϋισλ παγίσλ  ζηνηρείσλ (114.555,36) (379.463,25) (22.285,09) (77.858,49)

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώµαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 4.363,55 2.000,00 4.363,55 2.000,00

Έζνδα ρξενγξάθσλ 102.731,21  - 102.731,21  - 

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 6.233,80 4.978,41 2.640,02 120,02

Μεξίζµαηα εηζπξαρζέληα 530.779,50  - 530.779,50 129.630,98

Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο  - (1.361.310,72)  -  - 

ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

(β) 4.470.951,03 (1.733.795,56) 4.559.627,52 53.892,51

Υπηµαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (382.590,56)  - (382.590,56)  - 

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 401.635,56  -  -  - 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (2.183.933,04) (206.885,75) (2.183.933,04) (206.885,75)

Μεξίζµαηα θαη ακνηβέο Γ πιεξσζείζεο (274.637,00)  - (274.637,00)  - 

Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο  - (551.110,00)  - 

ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπηµαηοδοηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ (γ) (2.439.525,04) (757.995,75) (2.841.160,60) (206.885,75)

Καθαπή αύξηζη / (µείωζη) ζηα ηαµειακά διαθέζιµα και 

ιζοδύναµα πεπιόδος (α) + (β) + (γ) 128.202,85 (1.021.618,45) 335.997,38 (80.417,23)

Σαµεηαθά 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 1.614.344,15 5.791.324,31 1.181.562,70 75.160,08

  ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

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

30/9/2015 30/9/2014 30/9/2015 30/9/2014

- Έζνδα  -  -  - 1.189.755,00

- Έμνδα  -  -  -  - 

- Απαηηήζεηο  -  -  - 1.071.452,50

-Τπνρξεώζεηο  -  -  -  - 

-πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 197.255,94 832.838,40 9.755,94 4.338,40

- Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο  -  - 

-Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 28.662,65 9.023,87 28.662,65  - 

Άγηνο Αλδξέαο Καβάια  , 27 Ννεκβξίνπ  2015

Η ΕταιρείαΟ Όμιλος

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..
& Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Σειέκαρνο Κηηζηθόπνπινο
Α.Σ. ΑΒ 732602

Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ..

Ronald Barkshire

Ο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο

Παλαγηώηεο Κνγθαιίδεο
Α.Σ. ΑΔ 203573

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 νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 3. ηηο 22/10/2014 πσιήζεθε ε θαηά πνζνζηό 50,9996% ζπγαηξηθή εηαηξεία " CALIN 
A.E." θαη από ηελ εκεξνκελία απηή έπαπζε πιένλ ε ελζσκάησζε ηεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ. Σα 
ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ (απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ) ηεο πξνεγνύκελεο 
πεξηόδνπ ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηαζεηο ηνπ νκίινπ αλακνξθώζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνύλ δηαθξηηά νη ζπλερηδόκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο από ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο. Σα θνλδύιηα ηεο ελνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο Σακεηαθώλ Ρνώλ ηεο πξνεγνύκελεο 
πεξηόδνπ έρνπλ αλακνξθσζεί πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνύλ δηαθεθξηκέλα  νη ζπλερηδόκελεο θαη νη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο. 4.  Οη 
αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηώλ ηνπ νκίινπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 5.2 ησλ  
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.   5. 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.  6. 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.  7.  Αξηζκόο απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνύ  ηελ 30/9/2015 :  Οκηινο άηνκα  219, Δηαηξεία 
άηνκα 7  θαη 30/9/2014 : Όκηινο  210 άηνκα  , Δηαηξεία  άηνκα  12 . 8. 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. 9. ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ δελ ππάξρνπλ κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη είηε από ηελ ίδηα είηε 
από ζπγαηξηθέο ε ζπγγελείο ηεο επηρεηξήζεηο   10. Σα 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  


