
Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ εηαηξείαο :
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ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: Παππάο Αιέμαλδξνο, Γεξάξδε νθία, Γεξάξδεο Κύθινο εξγαζηώλ 25.383 26.025 18 26.043

Γεώξγηνο, Θενδσξίδεο Μηθηά θέξδε/(δεκηέο) 5.712 5.633 4 5.637

Νηθόιανο, Παπαδάθεο Δπηύρηνο, Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξωλ, 

Δθξαίκνγινπ Γεκήηξηνο, ηγάιαο ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ 965 387 -14 373

Μηραήι Κέξδε/(Εεκίεο) πξν θόξωλ (484) (1.829) (13) (1.842)

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) (431) (1.778) (13) (1.791)

πκβνύιην ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ

Νόκηκνο Διεγθηήο     -Ιδιοκηήηες μηηρικής (431) (1.778) (13) (1.791)

Διεγθηηθή εηαηξεία     -Μη ελέγτοσζες ζσμμεηοτές 0 0 0 0

Σύπνο Έθζεζεο Δπηζθόπεζεο 

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά 

(ζε €) -0,0123 -0,0512 0,0000 -0,0512

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ 1.464 914 (14) 900

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα  πάγηα ζηνηρεία 15.183 25.651 13.989 24.148

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 2.963 0 2.963 0

Απια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 11 14 11 14

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο/ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 99 99 3.378 3.378

Λνηπά κή θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.908 1.770 1.072 944

20.164 27.534 21.413 28.484

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Κύθινο εξγαζηώλ 23.180 23.663

Απνζέκαηα 7.687 8.380 5.716 6.344 Μηθηά θέξδε/(δεκηέο) 4.425 4.249

Απαηηήζεηο από πειάηεο 14.656 16.142 17.010 18.046 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξωλ, 

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.784 1.421 2.023 1.188 ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ 1.217 546

25.127 25.943 24.749 25.578 Κέξδε/(Εεκίεο) πξν θόξωλ (287) (1.275)

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 45.291 53.477 46.162 54.062 Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) (255) (1.258)

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μεηνρηθό Κεθάιαην 16.759 16.759 16.523 16.523     -Ιδιοκηήηες μηηρικής (255) (1.258)

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ -4.854 782 -1.996 3.470     -Μη ελέγτοσζες ζσμμεηοτές 0 0

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ηδηνθηεηώλ 

κεηξηθήο                              (α) 11.905 17.541 14.527 19.993

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο    (β) 1 1 0 0 Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά 

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ       (γ)=(α)+(β) 11.906 17.542 14.527 19.993 (ζε €) -0,0073 -0,0360

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 7.735 13.150 7.518 12.885 Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, 

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 2.625 4.245 2.120 3.729 επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ 1.581 927

10.360 17.395 9.638 16.614

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 20.110 15.669 19.552 15.054

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 2.915 2.871 2.445 2.401

23.025 18.540 21.997 17.455

ύλνιν ππνρξεώζεωλ        (δ) 33.385 35.935 31.635 34.069

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ 

ΤΝΔΥΗΕΟΜΔ

ΝΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣ

ΖΣΔ

ΤΝΔΥΗΕΟΜΔ

ΝΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣ

ΖΣΔ
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ΖΣΔ

ΤΝΟΛΟ

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ                  (γ)+(δ) 45.291 53.477 46.162 54.062 Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) (431) (1.778) (13) (1.791)

Αληηζηάζκηζε ηακ. Ρνώλ (46) (4) 0 (4)

Δπαλακεηξήζεηο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 24 (109) 0 (109)

Φόξνο εηζνδήκαηνο (7) 28 0 28

Έκκεζε Μέζνδνο Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0 (2) 0 (2)

Εεκία αλαπξνζαξκνγήο εύινγεο αμίαο ηδηνρξ. Αθηλήησλ (6.904) 0 0 0

Φόξνο εηζνδήκαηνο 1.728 0 0 0

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 0 (17) (17)

Κέξδε/(Εεκίεο) πξν θόξσλ από ζπλερ. δξαζηεξηόηεηεο (484) (1.829) (287) (1.275) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (5.205) (87) (17) (104)

Κέξδε/(Εεκίεο) πξν θόξσλ από δηαθνπ.δξαζηεξηόηεηεο (13) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (5.636) (1.865) (30) (1.895)

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 499 527 364 381     -Ιδιοκηήηες μηηρικής (5.636) (1.865) (30) (1.895)

Πξνβιέςεηο (19) 7 (10) 4     -Μη ελέγτοσζες ζσμμεηοτές 0 0 0 0

Λνηπέο κε ηακηαθέο ζπλαιιαγέο (140) (9) 0 0

Απνηειέζκαηα από ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 0 290 0 0

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε  θαη δεκίεο) 

επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 34 (23) (5) (17)

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.590 1.949 1.508 1.838

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 

ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Μείσζε/(αύμεζε) απνζεκάησλ 635 567 627 631 Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) (255) (1.258)

Μείσζε/(αύμεζε) απαηηήζεσλ 571 (339) 465 (221) Αληηζηάζκηζε ηακ. Ρνώλ (46) (4)

(Μείσζε)/αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 404 389 44 (23) Δπαλακεηξήζεηο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 16 (64)

Μείνλ: Φόξνο εηζνδήκαηνο (5) 17

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (1.590) (1.949) (1.508) (1.838) Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0 0

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη 0 (25) 0 (25) Εεκία αλαπξνζαξκνγήο εύινγεο αμίαο ηδηνρξ. Αθηλήησλ (6.904) 0

Λεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθ.δξαζηεξηόηεηεο 0 (4) Φόξνο εηζνδήκαηνο 1.728 0

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 0

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο  (α) 1.500 (462) 1.198 (545) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (5.211) (51)

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (5.466) (1.309)

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλ/μηώλ θαη ινηπ.επελδ 0 0 0 0

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (139) (99) (70) (48)     -Ιδιοκηήηες μηηρικής (5.466) (1.309)

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγ.ζηνηρ 45 46 0 14     -Μη ελέγτοσζες ζσμμεηοτές 0 0

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 7 23 5 17

Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθ.δξαζηεξηόηεηεο 15

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από

επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  (β) (87) (15) (65) (17)

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο γηα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ππέξ ην άξηην 0 (2) 0 0

Γάλεηα αλαιεθζέληα/εμνθιεζέληα (972) 204 -869 382

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο 
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο πεξηόδνπ

κηζζώζεηο (ρξεσιύζηα) 0 0 0 0 (01/01/2015 & 01/01/2014 αληίζηνηρα) 17.542 19.437 19.993 21.302

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0 0 0 0 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο  (5.636) (1.895) (5.466) (1.309)

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0 0 0 0

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   (γ) (972) 202 (869) 382 Αγνξέο/Πσιήζεηο Ηδίσλ Μεηνρώλ 0 0 0 0

Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακεηαθά ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ

δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ  (α)+(β)+(γ) 441 (275) 264 (180) (31/12/2015 & 31/12/2014 αληίζηνηρα) 11.906 17.542 14.527 19.993

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

 έλαξμεο πεξηόδνπ 162 437 29 209

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

 ιήμεο πεξηόδνπ 603 162 293 29

Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο

1.  Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε  6.  Ζ επσλπκία, ε ρώξα ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο, ε κέζνδνο ελζσκάησζεο πνπ εθαξκόζζεθε 

    7.12 ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.      θαζώο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο γηα θάζε κία από ηηο εηαηξείεο 

2.  Ζ εθθξεκνύζα ζην ηΔ δηθαζηηθή δηαθνξά ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο κεηά ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ       πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 1.2 απηώλ.

     πνζνύ 163.160,79 επξώ ζεσξείηαη όηη ζα έρεη επλνηθή έθβαζε. Γελ ππάξρνπλ άιιεο επίδηθεο      Γελ ππήξμε κεηαβνιή ηεο κεζόδνπ ελζσκάησζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ εηαηξεηώλ ζηελ ηξέρνπζα

     ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ, νη νπνίεο έρνπλ ή ελδέρεηαη λα      πεξίνδν, από απηήλ ε νπνία εθακξόζζεθε ζηεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο

     έρνπλ  ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ.      31/12/2014. Γελ ππάξρνπλ εηαηξείεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε.

3.  Ζ Δηαηξεία έρεη πξνβεί ζε πξόβεςε θόξσλ γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ύςνπο 0,00 επξώ 7. Σα παξαηηζέκελα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο ρξήζεο 2014, ζηηο ελνπνηεκέλεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 θαη ν Όκηινο ζε επξώ 67.935,69. ηνπ νκίινπ δελ είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο ρξήζεο 2015 δηόηη δελ πεξηιακβάλνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο θαηά 100%

4.  Σν απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ήηαλ 107 άηνκα ηνπ Οκίινπ θαη ζπγαηξηθήο  ELTOP DOO ε νπνία πσιήζεθε ζηηο 11/9/2015 θαη από ηελ εκεξνκελία απηή έπαπζε ε ελζσκάησζε ηεο ζηηο 

      53 άηνκα ηεο Δηαηξείαο, έλαληη 103 ηνπ Οκίινπ θαη 54 ηεο Δηαηξείαο ηεο αληίζηνηρεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ.α) Σα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ινηπώλ

      πξνεγνύκελεο ρξήζεο  ζπλνιηθώλ εζόδσλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο 2014 ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ αλακνξθώζεθαλ

5.   Οη ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο κε ηε κεηξηθή,ηε ζπγγελή εηαηξεία θαη ινηπά πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνύλ δηαθξηηά νη ζπλερηδόκελεο από ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο.β) Σα θνλδύιηα 

      ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24, έρνπλ σο εμήο (ζε ρηι. επξώ): ηεο ελνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο 2014 αλακνξθώζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνύλ δηαθξηηά 

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ νη ζπλερηδόκελεο από ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο. Αλαιπηηθά ζηνηρεία παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 7.29 ησλ νηθ. θαηαζηάζεσλ.

31/12/2015 31/12/2015 8.   ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ δελ θαηέρνληαη κεηνρέο ηεο κεηξηθήο είηε από ηελ ίδηα είηε από  

       α)  Έζνδα 40.890 5.146.033       ηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο ηεο επηρεηξήζεηο.

       β)  Έμνδα 71.433 98.073 9.  Δπί ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε πνζνύ επξώ 24.844.000,00

       γ)  Απαηηήζεηο 350.169 5.505.886 10. Έρνπλ ηεξεζεί νη ίδηεο Λνγηζηηθέο Αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

       δ)  Τπνρξεώζεηο 5.142 124.587   ηεο ρξήζεο 2014.

       ε)  πλαιιαγέο θαη ακνηβέο Γηεπζπληηθώλ 

          ηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο 507.811 377.252

      ζη) Απαηηήζεηο από Γηεπζπληηθά ηειέρε θαη θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0 0

      δ)  Τπνρξεώζεηο πξνο ηα Γηεπζπληηθά ηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 1.836.000 1.836.000

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΠΑΠΠΑ    ΓΔΩΡΓΗΟ Ν. ΓΔΡΑΡΓΖ

(Α.Γ.Σ. ΑΔ 083279)        (Α.Γ.Σ. Ν 105765)

1/1-

31/12/2014

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

1/1-

31/12/2015

1/1-

31/12/2014

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

ΔΤΣΤΥΗΟ Μ.ΠΑΠΑΓΑΚΖ

      (Α.Γ.Σ. Υ 564818)

(Α.Γ. 8374/2000 Α΄ ΣΑΞΔΩ)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι. €

Ο ΟΜΗΛΟ

1/1-

31/12/2015

Διεπζίλα, 28 Μαξηίνπ 2016

πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι. €

1/1-

31/12/2015
1/1-31/12/2014

1/1-

31/12/2015
1/1-31/12/2014

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝΔΣΑΗΡΔΗΑ

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι. €

1/1-

31/12/2015

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

1/1-

31/12/2015
1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι. €

πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι. €

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ΟΜΗΛΟΤ

1/1-31/12/2014

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι. €

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

28-Μαξ-16

ΗΩΑΝΝΑ Γ.ΦΛΩΡΟΤ (ΑΜ ΟΔΛ 15061)

ΟΛ αενε (ΑΜ 125)

ΜΔ ΤΜΦΩΝΖ ΓΝΩΜΖ

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ

πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηι. €

094010865

Τπ. Οηθνλνκίαο , Τπνδνκώλ , Ναπηηιίαο  θαη Σνπξηζκνύ 1/1-

31/12/2015

Ο ΟΜΗΛΟ

1/1-31/12/2014
Γελ.Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή 

Γηεύζπλζε Δηαηξεηώλ θαη ΓΔΜΖ

Γήκνο Διεπζίλαο, Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη ΣΚ 192 00  -  ΑΡ.Μ.Α.Δ. : 13709/06/Β/86/148 ΓΔΜΖ: 121566907000

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 01 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2015 ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ  2015

(Γεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ  από ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ - ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.θαη ηνπ Οκίινπ ηεο. πληζηνύκε 

επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε,πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΟΜΗΛΟΤ

http://www.interwood.gr

http://www.interwood.gr/

